
18/07/2022 13:12 SEI/UFC - 3114173 - Ofício Circular

https://sei.ufc.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3421300&infra_sistema=1… 1/3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

REITORIA 
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

OFÍCIO CIRCULAR 10/2022/BU/REITORIA

Fortaleza, 28 de junho de 2022.

Aos(Às) servidores(as) do Sistema de Bibliotecas.
 

Assunto: Critérios para disponibilização de Obras em Meio Eletrônico

 

           Senhores(as) Servidores(as),

 

1. Informamos que a Biblioteca Universitária com apoio da
Divisão de Coordenação de Bibliotecas, Divisão de Acervo e
Representação da Informação, Divisão de Tecnologia da Informação,
Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência da BCH, iniciou estudo
sobre Polí�ca de Desenvolvimento de Coleções de Obras em Meio
Eletrônico. Entretanto, em virtude da urgência de algumas questões,
estamos apresentando as decisões iniciais para ciência e aplicação de
todos(as).

2. As obras em meio eletrônico (nato digital ou
digitalizadas) só poderão ser disponibilizadas no sistema Pergamum se
atenderem a, pelo menos, um dos seguintes critérios a seguir:

a) Possuir licença Crea�ve Commons;

b) Quando a obra não possuir Licença Crea�ve Commons,
solicitar aos detentores dos direitos patrimoniais, autorização
formal de acesso para disponibilização da obra em formato
digital e arquivar na Pasta de Avaliação do MEC das Bibliotecas,
selecionar a subpasta: Autorizações de Disponibilização de
Obras em Formato Eletrônico;

c) Nos casos em que a obra não possua Licença Crea�ve
Commons, nem autorização formal de acesso para
disponibilização em formato digital, verificar se a mesma
encontra-se em Domínio Público. 

Observação 1: A licença Crea�ve Commons, sob a qual uma
obra está compar�lhada, vem indicada na própria obra. Para
conhecer melhor esse �po de licença, sugerimos a leitura da
versão brasileira do blog do Crea�ve Commons,
especialmente, o conteúdo explica�vo sobre as licenças. Abaixo
estão listadas as licenças e seus respec�vos códigos / siglas;

Licença Código da Licença

https://br.creativecommons.net/
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Atribuição CC BY
Atribuição-Compar�lhaIgual CC BY-SA
Atribuição-SemDerivações CC BY-ND
Atribuição-NãoComercial CC BY-NC
Atribuição-NãoComercial-Compar�lhaIgual CC BY-NC-SA
Atribuição-SemDerivações-SemDerivados CC BY-NC-ND

Observação 2: Para verificar se a obra encontra-se em Domínio
Público, sugerimos a leitura do link
h�ps://ohmylivros.wordpress.com/2016/06/08/como-saber-
se-um-livro-esta-em-dominio-publico/, que esclarece de forma
fácil como iden�ficar se uma obra encontra-se em domínio
público, além de indicar diversos sites orienta�vos.

3. Após o atendimento de um dos critérios acima, os
catalogadores deverão observar as seguintes instruções
complementares para disponibilização das obras em meio eletrônico:

a) Instrução 1 - Selecionar no Marc Bibliográfico um dos
modelos de notas a seguir, de 1 a 3, no campo 540 - Nota de
Condições de Uso e Reprodução (R). As referidas notas tornam-
se obrigatórias para documentos em meio eletrônico: 

I - Modelo 1: Autorização para fins de download e leitura
concedida à Biblioteca Universitária da UFC por [Nome
de quem autorizou] para disponibilizar a obra [inserir
�tulo] no catálogo on-line da biblioteca, em
DD/MM/AAAA. Obra protegida por Lei de Direito
Autoral; ou

II - Modelo 2: Obra disponibilizada sob Licença Crea�ve
Commons [inserir código da licença, conforme tabela
acima]. Obra protegida por Lei de Direito Autoral; ou

III - Modelo 3: Obra em domínio público. Disponível no
catálogo da biblioteca para download e leitura. Obra
protegida por Lei de Direito Autoral. 
 

b) Instrução 2 - Para obras não armazenadas nos portais do
domínio ufc.br (portais externos), inserir, no campo 856, o
arquivo em pdf.

c) Instrução 3 - Para obras armazenadas e disponibilizadas em
qualquer portal do domínio ufc.br, inserir, no campo 856, o link
do referido documento.

4. Obras impressas registradas no Pergamum, que possuam
link ou download no campo 856, precisarão ter o respec�vo link ou
download removidos. Para esses casos, as seguintes instruções devem
ser observadas: 

a) Obras que disponham de Licença Crea�ve Commons,
autorização formal dos detentores dos direitos patrimoniais
para disponibilização em formato eletrônico ou estejam em
domínio público: criar um novo acervo, selecionando o �po de
obra: Livro em meio eletrônico e inserir, no campo 856, o

http://ufc.br/
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arquivo ou link, conforme informado nas instruções 2 e 3, do
parágrafo 3. 

b) Obras que NÃO disponham de Licença Crea�ve Commons,
autorização formal dos detentores dos direitos patrimoniais
para disponibilização em formato eletrônico ou não estejam
em domínio público: incluir o campo 530 - Nota de Formato
Físico Adicional Disponível, subcampos $a [informar o �po de
formato] $u [inserir link da publicação]. Ressalte-se que o
catalogador deve observar se a obra está legalmente disponível
para acesso gratuito antes da inserção do link no campo 530.

5. Recomenda-se disponibilizar os documentos digitais em
formato acessível no nosso catálogo, permi�ndo a leitura pelos
so�wares leitores de tela.

                                           Atenciosamente,

 
 
 

FELIPE FERREIRA DA SILVA
Diretor da Biblioteca Universitária

Documento assinado eletronicamente por FELIPE FERREIRA DA SILVA, Diretor de Unidade, em
11/07/2022, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3114173 e
o código CRC 1BAAD1EC.

Campus do Pici, s/n. - 3366 9507
CEP 60451-970 - Fortaleza/CE/ - h�p://ufc.br/
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