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1 APRESENTAÇÃO 

Este documento tem por objetivo definir o padrão escolhido para uso no SIBI, 

resultado de reunião dos bibliotecários do sistema, desde 2015. O documento foi aprovado em 

reunião do Conselho Deliberativo, em 2018. O Sistema Universitário de Bibliotecas (SIBI) é 

um Órgão Estruturante da Universidade Federal da Bahia (UFBA), vinculado à Reitoria, 

conforme artigos 32 e 33 do Estatuto e artigos 22 e 23 do Regimento Geral da UFBA, e 

incumbido nos termos do artigo 3º do Regimento Interno da Reitoria, de articular, coordenar, 

promover, superintender e fiscalizar o funcionamento sistêmico das bibliotecas da UFBA, a 

fim de oferecer suporte ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da criação, da inovação e 

da extensão. 

O objetivo é padronizar a catalogação dos acervos das bibliotecas universitárias da 

UFBA por meio do uso do sistema de administração de bibliotecas PERGAMUM.  

Esse manual  apresenta  orientação para as bibliotecas do Sistema, em decorrência  de 

um sistema centralizado de Processamento  Técnico. Servirá para padronizar também a 

revalidação de documentos para o Repositório Institucional da UFBA. E, contém os 

procedimentos adotados para orientação dos bibliotecários de catalogação do SIBI, 

responsáveis por todo aspecto técnico ligado a área, cujo objetivo é uniformizar as entradas 

principais e secundárias, assunto, série, transcrição de títulos de eventos e outros campos com 

base no Sistema PERGAMUM/ AACR2 e no MARC. O manual trás, como exemplo, 

modelos do PERGAMUM. 

 

É conveniente que os profissionais o utilizem como documento orientador, para 

consulta, e, em caso de dúvidas, possam os mesmos trocar informações para aperfeiçoamento 

do documento.  

Lídia Brandão Toutain 

Superintendente do SIBI/UFBA 
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2 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas (PERGAMUM) é um sistema informatizado de 

gerenciamento de dados, direcionado aos diversos tipos de Centros de Informação, contempla 

as principais funções de uma Biblioteca, funcionando de forma integrada, com o objetivo de 

facilitar a gestão dos centros de informação, melhorando a rotina diária com os seus usuários. 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), juntamente com o Sistema de Bibliotecas – 

SIBI passou utilizar o sistema no ano de 2005, desde então o referido sistema gerencia 72 

bibliotecas e pólos educacionais localizados em diferentes campi dos munícipios do Estado da 

Bahia. 

O presente manual tem a finalidade de definir procedimentos para  a catalogação dos 

acervos das bibliotecas que pertencem ao SIBI/UFBA, nele encontram-se orientações básicas 

para a centralização do processamento técnico e sua padronização, cujo objetivo é uniformizar 

as entradas principais e secundárias, assunto, série, transcrição de títulos de eventos e outros 

campos com base no Sistema PERGAMUM, no Código de Catalogação Anglo-Americano 

(AACR2) e o formato Machine Readable Catalogin (MARC 21).  

O manual está dividido da seguinte maneira: procedimentos para catalogação, 

padronização do registro no formato MARC, catalogação no sistema Pergamum e anexos com 

a sistematização das informações utilizadas pelo SIBI. 
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 3  CATALOGAÇÃO  

 

A organização da informação representa uma das principais funções bibliotecárias, 

contemplada pelas atividades de catalogação, indexação e classificação. O acervo da 

biblioteca universitária, normalmente, é composto por vários tipos de coleções bibliográficas, 

tendo em vista que atende a diferentes públicos. Em virtude do tamanho do acervo e dos 

diferentes perfis a serem atendidos, é preciso que as atividades de representação da 

informação, principalmente a catalogação, sejam realizadas com precisão, visando melhorias 

no processo de busca e recuperação de documentos. 

A catalogação constitui um dos serviços técnicos das bibliotecas, ela segue técnicas, 

normas, padrões, metodologias e instrumentos variados, tendo em vista o controle e 

padronização dos procedimentos realizados pelas equipes de trabalho. No entanto, mesmo 

com o propósito da uniformização, essas práticas ainda realizam-se de variadas formas, 

considerando-se o perfil do profissional, os diferentes atores envolvidos na construção e 

compartilhamento de registros, bem como a realidade em que a biblioteca está situada. 

Tendo em vista essa realidade que se apresenta em nossas bibliotecas com uma falta 

de uniformização dos registros e variadas formas do fazer o processamento técnico, que 

elaborou-se esse manual com o objetivo de reunir as principias padronizações adotadas pelo 

SIBI ao longo dos anos. 

Deste modo seguindo as orientações da AACR2, que especifica que existem 3 níveis 

para descrição dos documentos, podendo à Biblioteca optar por um, para todos os 

documentos, ou níveis diferenciados para cada tipo de material em conformidade com suas 

necessidades. O primeiro nível de catalogação se refere ao mais simples, estabelecendo 

pontos de acesso mínimos. O segundo nível amplia a descrição aumentando os pontos de 

acesso. Já o terceiro nível diz respeito ao uso de todos os elementos descritos no AACR2. 

O SIBI determina para as Bibliotecas a adoção no segundo nível, considerando-o 

como nível intermediário de catalogação, consulte o Anexo I para ver os campos básicos 

padronizados para os principais tipos de obras. 

No Quadro 1 a seguir verifique a descrição e pontos de acesso designados pela 

AACR2 e em seguida examine algumas regras preliminares quanto ao uso dos campos e a 

descrição. 

 

OBS: Estes tópicos são um resumo do conteúdo da AACR2 e do MARC21 o que não isenta a 

consulta dos mesmos, em caso de dúvidas consultar sempre o Departamento de Tratamento da 

Informação DTI/SIBI. 

 

QUADRO 1 - Descrição e pontos de acesso 

ÁREAS (cada seção da 

descrição) 

ELEMENTOS (palavras, frase ou 

grupo de caracteres representando 

uma unidade distinta de 

informação, fazendo parte de uma 

área) 

FONTES 

PRINCIPAIS DE 

INFORMAÇÃO 

(fontes de dados que 

tem prioridade no 

preparo de uma 

descrição, ou parte 

dela)  

1. Área do título e da 1.Título principal  1. Página de rosto  
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indicação de 

responsabilidade  

2.Título equivalente 

3.Outras informações sobre o        

   Título 

 

4.Indicação/responsabilidade  

2. Área da edição  1. Indicação de edição 

 2.Indicação/responsabilidade       

    relativa à edição 

  

3. Edições subsequentes  

1.Página de rosto 2. 

Outras preliminares 

(verso da página de 

rosto, páginas que 

precedem a página de 

rosto inclusive capa).  

3.Colofão 

3. Área dos detalhes específicos do material (ou do tipo de publicação) 

Paginação, ilustração e dimensão. 

4. Área da publicação, 

distribuição etc.  

1.Lugar de publicação, 

distribuição, etc.  

2.Nome do editor, distribuidor, etc 

3.Data da publicação, distribuição, 

etc.  

4.Lugar de impressão  

5.Nome do impressor  

6.Data de impressão  

1.Página de rosto  

2. Outras preliminares, 

ou seja, verso da página 

de rosto, páginas que 

precedem a página de 

rosto inclusive capa.  

3. Colofão 

5. Área da descrição 

física  

1.Extensão 

 2.Ilustrações  

3.Dimensões 

 4.Material adicional  

1.Toda a publicação 

6.Área da série  1.Título principal da série  

2.Título equivalente/série  

3.Outras informações s/título da 

série 

4.Indicação/responsabilidade/série 

5.ISSN da série 

6.Numeração da série  

1.Toda a publicação 

7. Área das notas  1.Todas as notas julgadas 

necessárias  

1.Qualquer fonte 
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8. Área do número 

normalizado (ISBN) e 

das modalidades de 

aquisição  

1.ISBN  

2.Modalidades de aquisição 

3.Qualificação  

1.Qualquer fonte 

 

3.1 REGRAS PRELIMINARES 

O nível adotado pelo SIBI é o dois do AACR2, composto por: 

a) Área do título e indicação de responsabilidade – nome distintivo da publicação, 

incluindo qualquer título alternativo, se houver; outras informações sobre título; 

responsabilidade principal e outras indicações de responsabilidade.  

 Transcreve o título exatamente quanto a redação, ordem e grafia, mas não 

necessariamente quanto a pontuação e uso de maiúscula. Use os acentos e outros 

sinais conforme estiverem na fonte principal de informação. 

 Título muito longo pode ser abreviado por meio de reticências desde que sejam 

conservadas as suas cinco primeiras palavras para não comprometer a sua 

identificação. 

 A responsabilidade é registrada após o título principal, títulos equivalentes, 

precedida de uma barra inclinada. 

 Não se acrescentam preposições ou conjunções como fatores de ligação entre 

elementos que constituem um dado de responsabilidade, são conservados apenas 

quando aparecem na fonte principal de informação. 

b) Área da edição – indicar se houver 

 Indicar a edição apenas a partir da 2ª edição. Só insere a 1º edição se na folha de rosto 

aparecer assim. 

 Para edições, revistas, atualizadas, ampliadas, reimpressões e/ou tiragens consultar 

Anexo 1. 

c) Área da publicação e distribuição - indicar até dois lugares de publicação, 

respeitando a ordem de aparecimento na fonte, o editor e data de publicação.  

 Para a padronização do cadastro de local Anexo 1 

 Se nome do lugar não aparecer na fonte principal de informação, mas for retirado de 

outra fonte, coloca-se entre colchetes. 

 Se o nome do lugar aparecer de forma abreviada, acrescenta-se a forma completa, ou 

completa-se o nome. 

 Em caso de muitos lugares de um mesmo editor, transcreve-se o primeiro lugar. A ele 

pode-se acrescentar outro se for um lugar do país da entidade catalogadora, ou se 

estiver em destaque, separados por ponto e vírgula. Omitem-se os demais. 

 Editor em vários lugares, só o primeiro lugar é transcrito. 
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 Se o nome do lugar for incerto, indica-se um lugar provável seguido de ponto de 

interrogação e entre colchetes. Ex.: [Salvador?] 

 Se nenhum provável lugar puder ser identificado, indica-se entre colchetes [S.l.], “Sine 

loco”, sem lugar. 

O nome do editor, distribuidor é o segundo elemento desta área e vem indicado logo após 

o nome do lugar a ele correspondente, precedido de dois pontos.  

 O nome pode ser abreviado sem prejudicar a sua identificação internacional. 

Obs.: Omitir expressões: editor, livraria, tipografia, gráfico ou gráfica, oficina 

tipográfica, companhia, e filhos, limitada, incorporada e suas equivalentes em outras 

línguas, bem como suas abreviações, desde que tais omissões não tornem vagos os nomes. 

Um item com dois ou mais editores e lugar ou lugares, deve ser assim disposto: 

Exemplo: Brasília: Supremo Tribunal Federal; São Paulo: Saraiva, 1999. 

 Se o nome do editor, distribuidor não for explícito usa-se a forma abreviada [s.n.], 

“sine nomine” entre colchetes. 

Data de publicação, distribuição etc. é o terceiro elemento desta área, vem logo após o 

nome do editor, distribuidor etc. dele se separando por vírgula. 

 A data é registrada como aparece, mesmo sabendo que está incorreta. A data correta 

deve ser acrescentada na forma abaixo, se precisar de alguma explicação esta deve ser 

dada em nota. Exceção para datas em romano. 

Ex.: 1697 [i.e. 1997] 

Datas aproximadas - quando não se sabe a data correta da obra: 

[1997?] data provável 

[ca.1996] data aproximada 

[199-] década certa 

[199-?] década provável 

[19--] século certo 

[19--?] século provável 

d) Área da descrição física – livros, folhetos, etc., mencionar a extensão, se é 

ilustrado, colorido ou preto e branco e outros materiais adicionais. 

 Anteponha dois pontos aos detalhes de ilustração.  

Exemplo: 81 p.: il. 

 Anteponha um ponto vírgula às dimensões.  

Exemplo: 81 p.: il.; 21 cm. 

 Anteponha um sinal de adição a uma indicação de material adicional.  
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Exemplo: 81 p.: il.: 21 cm. + cartão perfurado. 

Extensão da publicação – é o primeiro elemento desta área de descrição física. Registra-se a 

extensão de uma publicação de acordo com a terminologia sugerida pela própria publicação. 

 Folhas em branco ou impressas apenas de um lado são descritas em termos de folha. 

 Folhas impressas em ambos os lados são descritas em termos de páginas. 

 Se forem várias sequências de páginas registra-se o último número impresso em cada 

uma delas.  

Exemplo: Xi, 35 p. 

 Se forem poucas as páginas, o catalogador pode contar e colocar entre colchetes. Ex.: 

[32 p.]; se extensa, registra-se o número aproximado, sem colchetes e precedido da 

abreviatura “ca”.  

        Exemplo: ca. 230 p.                                                                                                                                                                                                                          

Publicação em mais de uma unidade física: a extensão é descrita em termos de volumes, 

quando catalogadas como um todo. 

Exemplo: 5 v.  

                  6 v. 

 Se o número de volumes bibliográficos difere do número de volumes físicos, registra-

se a forma bibliográfica seguida da forma física. 

Exemplo: 8v. em 5 

Publicação em braile ou outros tipos de relevo 

 Se um item é constituído de páginas ou folhas em braile ou outro tipo de relevo, esta  

informação deve ser acrescentada. 

Exemplo: 

 123 p. em braile impresso 

Outros detalhes físicos, ou ilustrações: segundo elemento da área da descrição física é 

ilustração, feita pela abreviatura il., precedida de dois pontos. 

Exemplos: 

      324 p.: il. 

      331 p.: mapas 

      331 p.: il., mapas 

      Xxi, 234 p.: il. Color. 

 

Dimensões: as dimensões é o terceiro elemento desta área da descrição física, expressam o 

formato de uma monografia, ou qualquer item impresso, precedido de ponto e vírgula. 
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 Se um item tem o formato padrão, é indicado por sua altura em cm, arredondando 

sempre para mais quando for o caso.  

Exemplo: 

 15, 2 registra-se 16 cm. 

 

e) Área da série – mencionar série e suas numerações subsequentes: os elementos 

vêm transcritos dentro dos parênteses, logo após a área da descrição física, dela se 

separando por ponto, espaço, travessão, espaço. 

f) Área de notas – mencionar todas as notas prescritas pelo AACR2: informações 

descritivas que não puderam ser incluídas nas outras áreas da descrição. 

g) Área do número normalizado - mencionar o ISBN da publicação catalogada, sem 

separá-los por traço. 

IMPORTANTE: 

Obs.1: Não é necessário usar a pontuação no final das áreas de edição e descrição física. 

Obs.2: Ao catalogar uma obra em mais de um volume, verificar a página de rosto de cada 

volume, observando se a mesma possui um título comum e/ou vários títulos, autores 

diferentes, etc. 

Obs.3: Na catalogação de obras em outras línguas utilizar sempre a língua do texto para a 

descrição e responsabilidade da obra. A língua portuguesa será usada para algumas notas e 

para os descritores. Para normalização de nomes pessoais, consultar catálogo de 

autoridades da BN. 

Obs.4: Serão considerados folhetos as obras ATÉ 49 páginas. 

 Obs.5: Os folhetos, obras de referência e teses e dissertações serão identificados pelas letras 

iniciais maiúsculas F (folhetos), R (obras de referência), T/UFBA (teses e dissertações). 

Obs.6: Quando for necessário acrescentar informações em fichas já existentes, os 

bibliotecários terão a liberdade para isso, mesmo que não tenham sido os autores das mesmas, 

como por exemplo: mais assuntos, títulos em inglês, título paralelo/equivalente, etc. 

Obs.7: Quando for observada a necessidade de alteração classificação em ficha já existente na 

base, o bibliotecário deve contactar a biblioteca de origem da ficha para negociar uma 

possível alteração. 

Obs.8: Obras do mesmo autor sem título coletivo 

 Coloca os títulos separados por ponto e vírgula. 

Obs.9: Diversas obras do mesmo autor com título coletivo 

 Coloca nota de conteúdo informando os títulos que compõem a obra. 

Obs.10: Obras de diferentes autores com título coletivo 
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 Entrada pelo título coletivo e insere os outros títulos e seus respectivos autores em nota de 

conteúdo e abre secundária para os autores juntamente com o título de sua obra, separado 

por ponto. 

Obs.11: Obras adaptadas – entra pelo adaptador e na indicação de responsabilidade coloca o 

autor original 

Obs. 12: Comunicações de espírito – entra pelo espírito no campo 100 destacando no 

subcampo $c (Espírito) e na indicação de responsabilidade no campo 245 subcampo $c coloca 

a pessoa que relatou a comunicação Ex. Zibia Gaspareto; ditado por Lucuis. E no 700 abre a 

secundária para a pessoa que relatou nesse caso Zibia Gaspareto. 

Obs.13: Pseudônimo – entrada pelo pseudônimo  

Obs. 14: Entrada pelo prenome  

Exemplos: 

Dulce, Irmã 

Benta, Dona Madre Tereza 

Betto, Frei. 

Obs.15: Para os cursos de EAD, da Universidade Federal da Bahia, a classificação adotada 

deve ser a mesma do curso de origem, ou Unidade de Ensino responsável pelo curso. 

 

4 PADRONIZAÇÃO DO REGISTRO NO FORMATO MARC 

 O formato MARC21 são padrões amplamente utilizados para a representação e 

exportação de dados bibliográficos, de autoridades, classificação, informação de comunidade 

e dados de coleção, em formato legível por máquina.  

OBS: lembrando que o SIBI adota o nível intermediário na catalogação, no Anexo E está 

descrito os principais campos do MARC21 adotados, contudo isso não isenta a consulta do 

código ou uso de outros campos, em caso de dúvidas consulte sempre o Departamento de 

Tratamento da Informação – DTI/SIBI 

 A seguir segue um resumo dos principais campos do MARC adotados e seus usos. 

Campos fixos - informações gerais (Campo 008) 

1º passo: preenche a primeira data 

2º passo: lugar de publicação 

3º passo: a língua 

Obs.: os outros dados devem ser preenchidos conforme as características da obra (se 

ilustrado, se tem índice, público alvo, se é ficção etc.) 

Exemplo:  

Obras em português: por  
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Obras em espanhol: spa  

 O código do idioma é baseado no texto do documento, isto é, a parte principal da obra, 

excluindo o prefácio, a introdução, apresentação, apêndices, etc.  

 Utilizar a sigla somente em letra minúscula.  

 Quando o documento contém mais de um idioma usa-se o campo 41. 

ISBN (Campo 020)  

Número Internacional Normalizado do Livro atribuído por instituições específicas em 

cada país. 

Exemplo: 

MARC:  

020 $a 9788576082132  

020 $a 857393316X 

Obs.: Inserir apenas o número do ISBN sem a utilização de espaços ou hífen. 

 Quando o último caractere do ISBN for X registrar em caixa alta.  

 NÃO acrescentar a qualificação ao número normalizado como (broch.) ou (enc.). 

 Quando o documento contém mais de um ISBN, ou seja, se for uma reimpressão da 

mesma obra (com edição e ano iguais) e mudar o ISBN de 10 para 13 dígitos deve-se 

repetir o campo 020 do MARC e inseri-lo com a numeração nova. 

Código do Idioma (Campo 041) 

 Subcampo a Código da língua do texto / trilha sonora ou título separado 

 Subcampo h Código da língua do documento original e/ou tradução do original ou de 

uma tradução da tradução  

Exemplo: 

041 $a eng  

       $h fre 

Obs.: Texto em inglês traduzido do francês. 

Número de Classificação (Campo 080 e 082) 

080 - Quando a obra for classificada na tabela CDU 

Subcampo a Número da classificação  

Subcampo 2 Número da edição  

Exemplo:  

$a 37(81) 

$2 2007 



14 

 

 

 082 - Quando a obra for classificada na tabela CDD 

Subcampo a Número da classificação  

Subcampo 2 Número da edição  

Exemplo:  

$a 370 

$2 23 

Obs.: Não inserir mais de uma classificação CDD e CDU para cada acervo cadastrado. 

Número de chamada local (Campo 090 do MARC) 

Inclui o número correspondente a classificação de assunto de acordo com a Classificação 

adotada pela biblioteca onde os livros serão inseridos, podendo ser Decimal de Dewey (CDD) 

e/ ou Classificação Decimal Universal (CDU) e a notação de autor conforme a Tabela Cutter. 

090 Subcampo  d Complemento (se for obra de referência ou folhetos) 

       Subcampo a Número da classificação (correspondente ao número adotado no 080 ou 

082) 

       Subcampo b Cutter 

       Subcampo c Edição do livro (se houver) 

       Subcampo 8 Sigla da biblioteca que está catalogando 

Para não haver disparidade na inclusão da notação de autor é preciso estar atento a algumas 

regras:  

  Deve ser procurado o conjunto de letras mais próximo do nome que será 

representado;  

  Caso não seja encontrado o nome na tabela, utilizar o conjunto de letras 

imediatamente anterior na ordem alfabética;  

  O Cutter deve ser inserido de acordo com a entrada principal conforme o catálogo de 

autoridades para nome pessoal e entidades; 

  Nomes começando com Mc, M’ e Mac: considerar todos Mac; 

  Para obras com entrada pelo título, os seguintes artigos devem ser desconsiderados: 

ALEMÃO Der, Die, Das  Ein, Eine  

ESPANHOL El, La, Lo, Las, Los Un, Una 

FRANCÊS Le, La, L’, Les Un, Une 

INGLÊS The A, An 

ITALIANO II, Lo, L’, La, Gli, I, Le, 

Gl 

Un, Uno, Una 
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PORTUGUES O, A, Os, As Um, Uma, Uns, Umas 

OBS.:  Para acessar a lista completa dos artigos de outras 

línguas deve-se consultar o apêndice E do AACR2. 

 Para sobrenomes que iniciados por prefixos deve-se juntá-lo ao sobrenome mais 

próximo e considerar uma única palavra. (AACR2 22.5D e 22.5E) 

Di Bernardo, Angela Considerar: DiBernardo 

Entrada Principal-Nome pessoal (Campo 100) 

 Para cadastro de autoridades (autores) consultar Anexo 1. 

Primeiro - Tipo de entrada do nome pessoal 
Código que identifica se a entrada do autor é um prenome, sobrenome ou nome de família. 

Indicador 

o 0 - Prenome 

Indica que a entrada é feita pelo prenome, constituído de palavras, frases, iniciais, 

letras separadas ou numerais em ordem direta.  

o 1 - Sobrenome 

Indica que a forma de entrada do autor é pelo seu sobrenome simples ou composto, na 

forma invertida - (sobrenome, nome) ou nome(s) conhecido(s) como sobrenome. 

Na dúvida se um nome pode ou não ser um sobrenome, informar na posição do 

indicador 0. 

 Quando a obra tem apenas um autor: entrada principal por este autor, sem abrir 

secundária. 

 Quando a obra tem até três autores: entrada pelo primeiro autor e secundária para 

os dois outros (campo 700), não é necessário abrir no campo 700 o termo explicativo 

para os outros autores. 

 Quando a obra tem mais de três autores: entrada pelo título, colocando no campo 

de responsabilidade (c) o primeiro autor seguido de reticências e et al. No campo 700 

coloca o primeiro autor citado na obra. 

Entrada Principal - Entidade (Campo 110) - Nome da entidade (associações, instituições, 

firmas comerciais, empresas sem fins lucrativos, governos, órgãos estatais, entidades 

religiosas, igrejas locais, etc.) quando esta for a entrada principal, seguida das unidades 

subordinadas. 

 $a - Nome da entidade ou lugar (NR) 

Nome da entidade, nome da jurisdição ou lugar a qual uma entidade, uma cidade, ou 

um título está subordinado, ou o nome de um lugar que identifica uma entidade 

eclesiástica. Os acréscimos entre parênteses não são codificados separadamente. 

 $b - Unidades subordinadas (R) 

Nome da entidade subordinada à uma entidade principal ou a uma jurisdição ou local, 

tais como cidade, encontros, reuniões. 

Exemplo:  

110 1# $a Brasil. $b Ministério da Cultura. 
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110 2# $a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. $b Divisão de Bibliotecas e 

Documentação. 

Entrada Principal – Eventos (Campo 111) - conferências, seminários, congressos, 

encontros, colóquios, exposições, feira, etc. - utilizado como entrada principal, bem como o 

número do evento, o ano e o lugar onde foi realizado. 

Obs.: Não esquecer que a forma de entrada adotada pode diferir da forma apresentada na 

página-de-rosto, uma vez que neste campo transcreve-se a forma autorizada do nome 

constante em instituições ou base de dados nacionais e internacionais. 

Primeiro - Tipo do nome do evento 

Indica se nome do evento entra pelo nome invertido, nome da jurisdição ou lugar ou na ordem 

direta. 

0 - Nome invertido 

Indica que o evento começa com um nome pessoal na ordem invertida (sobrenome, nome). 

Usado em registros pré-AACR2  

1 - Nome da jurisdição ou lugar 

Indica que o evento entra pelo nome do lugar. Usado em registros pré-AACR2. 

 

2 - Nome na ordem direta  

Indica que o nome do evento entra na ordem direta, pode conter informações entre parênteses 

ou ainda acrônimos ou siglas. 

Obs.1: Utilizar o indicador 2 para indicar, também, nomes de conferências iniciados com 

sobrenome pessoal, nome pessoal na ordem direta, não invertida, ou contendo um outro nome 

pessoal. 

Obs.2: Informar ainda o evento em que o lugar faz parte integrante do nome ou quando ele, 

evento, é qualificado pelo nome de um lugar. 

SUBCAMPOS: 

$a - Nome do evento ou lugar (NR) 

Nome do evento ou nome do lugar. As informações contidas entre parênteses não são 

codificadas separadamente. Nomes de eventos não entram sob nome do lugar no AACR2. 

$c - Local de realização do evento (R) 

Nome do lugar ou o nome de uma instituição onde o evento foi realizado. Informar com 

vários subcampos $c os eventos realizados em vários locais. 

$d - Data da realização do evento (NR) 

Data em que o evento foi realizado. 

$n - Número da parte/seção do evento (R) 
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$e - Unidades subordinadas (R) 

Exemplo: 

111 2# $a Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação $n (12. : $d 1983 : $c 

Balneário de Camboriu, SC) 

111 2# $a Symposium on Finite Element Methods in Geotechnical 

Engineering $d(1972 : $c Vicksburg, Estados Unidos) 

111 2# $a Festival de Inverno $n (21.: $d 1989: $c Belo Horizonte, MG) 

Título Uniforme/Original da obra (Campo 240) - utilizados para obras anônimas, escrituras 

sagradas, tratados identificados por um título coletivo, manuscritos ou grupo de manuscritos, 

filmes cinematográficos, programas radiofônicos, acordos governamentais, nomes de séries, 

etc.- quando constituem uma entrada principal. 

Utilizar este campo para registrar obras que entram diretamente pelo título que aparece de 

várias formas diferentes, necessitando, portanto, de um título particular para representá-la. 

As regras de catalogação também adotam o uso deste campo quando o título requer acréscimo 

ou exclusão de algum elemento para fins de uniformização. Neste caso, uma vez adotada uma 

forma, esta não deve ser alterada. O título, da forma que aparece na obra, é registrado no 

campo 245. 

Não preencher os campos 100, 110 e 111 para registros onde utilizamos o campo 130. 

Exemplo: 

130 0# $a Bíblia. $p N.T. $p Lucas. $l Português. $f 1995 

130 0# $a Alcorão. $l Português & árabe. $k Seleções 

130 0# $a Programa Zé Betto (Programa de rádio) 

130 0# $a Domingão do Faustão (Programa de televisão) 

130 0# $a Bíblia. $g Manuscrito, Latim. $p N.T. $p Evangelhos (Evangelho Lindisfarne) 

 

130 0# $a Mil e uma noites. $l Português 

245 13 $a As mil e uma noites... 

Informar o título de uma obra e a indicação de responsabilidade (Campo 245) 

Título principal completo podendo conter, também, informação sobre o suporte (meio físico-

DGM), subtítulo, outras informações do título, subtítulo da página de rosto e a indicação de 

responsabilidade. 

$a - Título principal (NR) 

$b - Subtítulo (NR) 
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Contém o subtítulo, títulos paralelos, títulos subsequentes ao primeiro (nos ítens sem um 

título coletivo) e outras informações sobre o título até o sinal de indicação de responsabilidade 

de autoria ( / ).  

Observe que o subcampo $b não é repetido quando são indicados no campo mais de um título 

paralelo, título subsequente e/ou outras informações sobre o título, sendo separados por 

pontuações previstas nas AACR2. 

$c - Indicação de responsabilidade (NR) 

Contém a primeira indicação de responsabilidade na forma como aparecem e outras 

informações que não foram codificadas em outros subcampos. 

Formas variantes do título (Campo 246) - Este campo é utilizado somente quando o título 

variante é consideravelmente diferente do incluido na tag 245 e se ele contribuir para a 

identificação da obra. 

Obs.: Para obras que incluem vários trabalhos, mas não possuam um nome coletivo, esta 

tag é utilizada apenas para o título escolhido como título principal. 

1 - Título paralelo (ou equivalente) 

Indica um título paralelo (ou equivalente) - é o título principal em outra língua e/ou em 

outro alfabeto e para o qual o acesso ou uma entrada adicional é necessária. Registre o título 

paralelo (ou equivalente) após o título principal, introduzido ou precedido do sinal de 

igualdade. Para mais de um título paralelo, informá-los separadamente. 

Registre os títulos paralelos na ordem indicada por sua sequência ou seu leiaute na fonte 

principal de informação (AACR2 1.1D1). Ordem de sequência: inglês, francês, alemão, 

espanhol, latim ou em qualquer outra língua do alfabeto latino. 

Recomendações para o nível intermediário de descrição (adotado na Rede Pergamum e 

no SIBI) de acordo com a AACR2 1.1D2: 

Quando existir mais de dois títulos - colocar apenas dois títulos. 

Quando existir mais de dois títulos e um deles estiver na língua português - colocar o primeiro 

que aparece e o segundo na língua portuguesa.  

Exemplo:  

245 10 $a Zélia uma paixão/ 

246 34 $a Zélia 

245 10 $a Programa de trabalho sobre plantações de café/ 

246 38 $a Plantações de café 

100 1# $a Ilves, Laine 

245 12 $a O correio brasileiro na década de 70 = $b Our potal system in the seventies / $c 

Laine Ilves 

246 31 $a Our postal system in the seventies 
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245 00 $a 4 corners power review. 

246 3# $a Four corners power review. 

245 00 $a Modern problems of pharmacopsychiatry = $b Moderne Probleme der 

Pharmakopsychiatrie = Problèmes actuels de pharmacopsychiatrie. 

246 31 $a Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie 

246 31 $a Problèmes actuels de pharmacopsychiatrie 

Edição (Campo 250) - O campo contém informações de dados de edição relativos a 

publicação, determinados pela aplicação das várias regras de catalogação. 

 Para edições, revistas, atualizadas, ampliadas, reimpressões e/ou tiragens consultar 

Anexo 1. 

 $a - Edição (NR) - Contém dados de edição constituídos de caracteres numéricos e 

alfabéticos, incluindo, também, palavras e/ou abreviaturas. Se esses dados aparecerem 

em mais de um idioma, colocamos a informação referente apenas ao primeiro dado.  

Nos registros formulados de acordo com as normas do ISBD, este subcampo abrange todas as 

informações até e inclusive o primeiro sinal de igualdade (=) ou barra (/). 

Exemplo:  

250 ## $a 3. ed. 

250 ## $a 4th ed. 

250 ## $a 2. ed., rev. amp. 

250 ## $a [5. ed.] 

250 ## $a Ed. fac-similar. 

Imprenta – local de publicação, distribuição etc., editora e ano (Campo 260) 

 Para verificar as regras adotadas no SIBI para cadastro de local e editoras consultar 

Anexo 1. 

 $a Lugar de publicação, distribuição, etc. (R)  

Contém o lugar de publicação e qualquer acréscimo ao nome de lugar, como um 

endereço, correções a informações errôneas colocadas entre colchetes, identificação de 

lugares fictícios e a abreviatura [S.l.] para publicações com o lugar desconhecido. 

 $b Nome do editor, distribuidor, etc. (R) 

Contém o nome do editor, distribuidor e qualquer termo qualificador, tais como a 

indicação da função, por exemplo: [distribuidor], correções de informações errôneas e 

a abreviatura [s.n.] quando o nome do editor é desconhecido. 

 $c Data de publicação, distribuição, etc. (R) 

Contém a data de publicação, distribuição, etc. Se a data de impressão aparece como 

data de publicação, informar neste subcampo. Datas múltiplas, como data de 

publicação e data de copyright informar num mesmo subcampo $c. 
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Exemplo:  

260 ## $a [S.l.: $b s.n.], $c 1990  

 260 ## $a [S.l.]  $b Ática, $c [19—].  

[lugar desconhecido] 

260 ## $a São Paulo $b Loyola  $a Rio de Janeiro $b Ed. PUC-Rio, $c 2001.  

[dois locais e duas editoras] 

260 ## $a Rio [de Janeiro] $b Delta, $c 1967.  

[acréscimo ao lugar] 

260 ## $a Cambridge [Cambridgeshie] $b University of Cambridge Press, $c 1980.  

[correção] 

260 ## $a New York  $a Berlin  $b Springer Verlag, $c 1977.  

[locais múltiplos] 

260 ## $a Paris $b Gauthier-Villars ; $a Chicago : $b University of Chicago Press, $c 1955.  

[dois locais e duas editoras] 

Descrição física (Campo 300) - Contém informações relativas a descrição física do 

documento, como extensão e dimensão.  

 

Pode-se incluir também outros detalhes físicos e informações sobre o material adicional, ou 

seja, sobre material que acompanha a obra principal.  

$a - Extensão (R)  

Contém informação sobre a extensão do documento, como: número de páginas, volumes, 

tempo de duração (gravação de som, vídeo, filmes, etc.), etc., de acordo com cada tipo de 

material. 

Nos registros criados de acordo com as normas de ISBD, o subcampo $a contém a informação 

da seguinte forma de pontuação ISBD: por exemplo, dois pontos (:), ponto e vírgula (;) e um 

sinal de mais (+). 

Quando a indicação da paginação e as ilustrações são combinadas ambas são informadas em 

um único subcampo $a . 

$b - Detalhes físicos adicionais (NR) 

Contém informações que especificam outras características físicas de um documento, tais 

como: ilustrações, cor, velocidade para reprodução, características do sulco, se tem som e 

classe do mesmo, número de canais, formato de apresentação de um filme cinematográfico, 

etc. 

$c - Dimensões (R) 
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Contém informações relativas a dimensões do documento, usualmente em centímetros, 

milímetros ou polegadas; pode incluir qualificadores entre parêntesis que dá o formato do 

documento, por exemplo, (fol). 

$e - Material adicional (NR)  

Contém informações relativas a descrição do material que acompanha o documento principal, 

adicionando, entre parênteses, todo tipo de informação relativa a esse material.  

Nos registros criados de acordo com as normas de ISBD, o subcampo segue a um sinal de 

mais (+) e contém todo o restante de dados do campo. 

Exemplos: 

300 ## $a 309 p. ; $c 23 cm  

300 ## $a 2 v. : $b il., color. ; $c 31 cm  

300 ## $a 149 p. ; $c 23 cm  

300 ## $a 104 p. : $b il. ; $c 19 cm  

300 ## $a v. : $b il. (alguns color.) ; $c 25 cm  

300 ## $a 1 partitura (16 p.) ; $c 29 cm  

300 ## $a 11 v. : $b il. ; $c 24 cm  

300 ## $a 1 mapa : $b color. ; $c 48 x 96 cm  

300 ## $a xx, 111 p. ; $c 21 cm  

300 ## $a 74 p. de il., 15 p. ; $c 21 cm  

440 Campo obsoleto, substituído pelo 490. 

Indicação de série (Campos 490) - é utilizado para indicação de série e indicações 

secundárias de série. Transcrever apenas o título da série como aparece na publicação, não 

colocar qualquer outra informação, como número ou volume da série, essa informação deve 

ser colocada no campo de volume (v). 

Nas séries cujos títulos forem iniciados pelas palavras SÉRIE ou COLEÇÃO, estas devem ser 

excluídas. 

As palavras SÉRIE ou COLEÇÃO somente deverão ser mantidas no caso de serem 

ESSENCIAIS para sua identificação. 

Exemplos: 

490 0# $a Pelican books  

[Não será informado o campo 830.] 

490 1# $a Primeiros passos ; $v 72) 

830 #0 $a Primeiros passos (Brasiliense) $v 72 

[A forma padronizada desta série inclui um qualificador.]  
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490 1# $a Bulletin / Engineering Experiment Station $n 50 

 Notas Gerais (Campo 500) - O campo contém notas contendo informações complementares 

sobre o documento e para as quais não existe um campo 5XX específico. 

Exemplos:  

500 ## $a Comédia em dois atos.  

500 ## $a Documentário.  

500 ## $a Título da capa: Giovanni da Firenze. 

500 ## $a Título de partida. 

500 ## $a Título da lombada.  

500 ## $a Título do invólucro: The four seasons. 

500 ## $a Diapositivos em bolso.  

500 ## $a Baseado na novela de Thomas Hardy. 

500 ## $a Catalogado pela capa.  

500 ## $a Vários colaboradores. 

Nota de bibliografia (Campo 504) – Utilizar este campo quando o documento apresenta 

índice e bibliografia, apêndice etc. Mas, se uma nota apresenta informações adicionais à 

bibliografia e esta não é considerada expressiva para ser registrada em nota separada, colocar 

as informações no campo 500.  

O subcampo $a do campo 504 termina com ponto a não ser que tenha outro sinal de 

pontuação 

Nota de conteúdo (Campo 505) - Utilizado para informar os títulos de uma coletânea, partes 

do documento, podendo também incluir indicação de responsabilidade associada aos 

documentos ou as partes, volume, número e outras designações de sequência, não incluindo 

número de capítulos. 

Nota de resumo (Campo 520) - Contém informação, não padronizada, que descreve o 

objetivo e o conteúdo geral do material descrito, através de um resumo, anotação, revisão ou 

apenas uma frase descrevendo o material. 

Exemplos: 

520 1# $a A asma infantil é doença cronica mais comum da infância. A maior prevalência 

desta patologia nos Estados Unidos ocorre na comunidade porto-riquenha e existem muitas 

crenças e práticas tradicionais a respeito da asma que coexistem com tratamentos biomédicos. 

520 ## $a Descreve os pontos de especial interesse da peça "Júlio César", usando fots. de uma 

produção atual. 

520 ## $a Uma simulação da Operação Barbarrosa, a invasão alemã da Rússia durante a 

Segunda guerra Mundial. 
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520 ## $a Kate e Ben seguem o seu coelho até uma casa mal assombrada e descobrem a 

origem do som. 

Nota de Idioma (Campo 546) – Trata-se de livros com mais de dois idiomas ou traduzidos. 

Informação textual do idioma do material descrito. Também utilizado para descrever os 

alfabetos, escritas ou outros símbolos que aparecem no documento. A informação codificada 

sobre o idioma é codificada em 008/35-37 (Idioma) e no campo 041 (Código do idioma). 

Notas locais (Campo 590) - os campos 590-599 são reservados para número de chamada 

local e outras definições locais. As informações sobre essas entradas devem ser fornecidas, 

pelas instituições criadoras da entrada, aos integrantes das redes de intercâmbio. 

Assunto nome pessoa (Campo 600) – O campo contém um nome pessoal utilizado como 

assunto atribuído à obra.  

 Para cadastro de autoridades (assuntos e outros) consultar Anexo 1. 

O campo 600 pode ser utilizado por qualquer instituição que atribua cabeçalhos de assunto 

baseados em listas e bases de autoridade identificadas no indicador 2 ou no subcampo 

$2(Fonte do cabeçalho ou termo). 

Exemplos: 

600 04 $a Elias, $c (Profeta bíblico) 

600 04 $a Homero. $t Odisséia 

600 10 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616 $x Crítica e interpretação $x História $y Sec. 

XVIII. 

Assunto Entidade (Campo 610) - Nome da Entidade que será utilizado como assunto 

atribuído ao documento. 

Exemplos: 

610 24 $a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. $b Divisão de Bibliotecas e 

Documentação $x Catalogos 

610 14 $a Brasil. $b Congresso 

610 14 $a São Paulo (Estado). $b Departamento de edifícios e obras públicas 

610 14 $a Brasil. $b Congresso Federal $x Comemorações de centenários, etc. 

610 24 $a MERCOSUL 

610 24 $a Universidade de São Paulo. $b Faculdade de Saúde Pública. $b Serviço de 

Biblioteca e Documentação 

Assunto evento (Campo 611) - Nome do evento utilizado como assunto atribuído à obra. 
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Exemplos: 

611 24 $a Seminário Anual da COFOR $n (7. : $d 1986 : $c Vitória , ES ) 

611 24 $a Encontro Regional de Biblioteconomia $d (1995-1996 

611 24 $a Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação $n(12.: $d 

1982 : $c Balneário de Camboriú, SC) $x Catálogos 

Assunto Tópico (Campo 650) - Assunto tópico que pode consistir de um termo geral, 

incluindo nomes de eventos ou objetos, atribuído a um registro bibliográfico a fim de 

proporcionar acesso ao mesmo.  

Exemplos: 

650 04 $a Escritores brasileiros - $z Brasília (DF) - $x Biografia - $x Dicionários 

650 04 $a História moderna - $y Séc. XX 

650 04 $a Guerra Mundial, 1939-1945 - $x Operações navais 

650 04 $a Paraguai, Guerra do, 1864-1870 

650 04 $a Astronautas 

650 04 $a Egito na Bíblia 

650 04 $a Música - $y 500-1400 

650 04 $a Humorismo brasileiro. 

Obs.: Importante destacar que o catalogador deve usar termos controlados para inserir os 

assuntos na base, a forma adotada em instituições ou base de dados nacionais, como da 

Biblioteca Nacional, ou internacionais, como da própria Library of Congress (LC). 

Assunto  Nome Geográfico (Campo 651) – nome geográfico usado como assunto, atribuído 

a um registro bibliográfico a fim de proporcionar acesso ao mesmo. 

Exemplos: 

651 #4 $a Brasil $x Condições sociais 

651 #4 $a México $x História $y Revolução, 1910-1920 

651 #4 $a Bahia $x História  

651 #4 $a Washington (D.C.) $x História $y 1990 

Entrada secundária – nome pessoal (Campo 700) - Nome pessoal como entrada secundária 

que não tenha sido adotada como entrada principal, por exemplo, colaboradores, etc. 



25 

 

 

Obs.: A forma de entrada adotada pode diferir da forma apresentada na página de rosto, uma 

vez que neste campo transcreve-se a forma autorizada do nome, i.e., a forma adotada em 

instituições ou base de dados nacionais, como da Biblioteca Nacional, ou internacionais, 

como da própria Library of Congress. 

700 1# $a Carneiro, Dionísio Dias $e org. 

700 1# $a Abreu, Marcelo de $e trad. 

Obs.: $e - Termo de relação (R) - função que descreve a relação entre um nome e um 

documento, por exemplo: ilustrador, tradutor, etc. 

Obs.: Código de relação ou URIs, que também especificam a relação de uma pessoa com uma 

obra, são incluídos no subcampo $4. 

 Importante adotar $e como termo de relação, já que o $4 é considerado pelo MARC 

como código de relação. 

Entrada secundária – Entidade (Campo 710) – Nome da Entidade (associações, 

instituições, firmas comerciais, empresas sem fins lucrativos, governos, órgãos estatais, 

entidades religiosas, igrejas locais, etc.) como entrada secundária, seguida das unidades 

subordinadas e que não tenha sido adotada como entrada principal, mas que forneça um ponto 

de acesso importante para posterior recuperação. 

Obs.: A forma de entrada adotada pode diferir da forma apresentada na página-de-rosto, uma 

vez que neste campo transcreve-se a forma autorizada do nome constante em instituições ou 

base de dados nacionais e internacionais. 

Exemplos: 

710 2# $a Harvard University 

710 2# $a Projeto Radambrasil 

710 2# $a PRONADE (Firma) 

710 1# $a Brasil. $b Exército. $b Força Expedicionária Brasileira, 1944-1945 

710 1# $a Brasil. $t Código de processo civil (1973) 

Entrada secundária – Eventos (Campo 711) - Nome do evento - conferências, congressos, 

seminários, encontros, colóquios, exposições, feira, etc. - usado como entrada secundária, 

bem como o número do evento, o ano e o lugar onde foi realizado. 

Obs.: A forma de entrada adotada pode diferir da forma apresentada na página-de-rosto, uma 

vez que neste campo transcreve-se a forma autorizada do nome constante em instituições ou 

base de dados nacionais e internacionais. 

Exemplos: 
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711 2# $a Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação $n (12. : $d 1983 

: $c Balneário de Camboriu, SC) 

711 2# $a Simpósio Nacional de Química Inorganica $n (7. : $d 1994 maio 3-4 : $c Caxambú 

, MG) 

711 2# $a Symposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam $d (1976) 

711 2# $a Encontro Anual de Iniciação Científica 

711 2# $a Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação 
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5  CATALOGAÇÃO NO SISTEMA PERGAMUM 

Para a catalogação no sistema Pergamum o SIBI indica um roteiro a ser seguido para o 

cadastro dos materiais.  

O sistema PERGAMUM disponibiliza duas telas para a inclusão dos dados de 

qualquer tipo de material (MARC e Planilha) O cadastro pode ser realizado por meio de 

ambas as telas, sendo decisão do catalogador qual opção utilizar.  

PASSO 1 - TÍTULO EXISTE na base local? 

O primeiro passo para uma catalogação sempre será realizar a Consulta para verificar 

a existência ou não do título a ser incluído, para evitar a duplicidade de registro. Recomenda-

se que a pesquisa seja exaustiva, por título, autor e etc a fim de evitar duplicidade de acervos. 

É possível especificar a pesquisa utilizando os Filtros recomenda-se realizar a 

pesquisa Por índice, pois o mesmo recupera acervos incompletos.  

 

Somente inclusão de exemplares 

Se o título existe, com mesma edição, ano e editora, deverão ser inseridos somente os 

exemplares. Não será necessário inserir outro título (outro acervo). 

 É necessário ajustar as Informações Iniciais do acervo. O SIBI padronizou a 

classificação CDD e CDU para uma notação o uso de notações simples estendendo-se até 

2 dígitos do primeiro ponto da classificação, dispensando todas as tabelas auxiliares. 

 Se já existir uma classificação CDD ou CDU registrada nas informações iniciais insira 

apenas a sua Biblioteca 

  É necessário ajustar o campo 090 $8 acrescentando a sua biblioteca ou acrescentar um 

novo 090 se for o caso; 

 É permitido fazer ajustes em fichas já existentes, os bibliotecários terão a liberdade para 

isso, mesmo que não tenham sido os autores das mesmas, como por exemplo: mais 

assuntos, títulos em inglês, título paralelo/equivalente, etc. 

 Após inserir a localização de sua biblioteca ou concordar com a localização já existente, 

clicar no botão Exemplares e incluir a quantidade de exemplares necessários. 

 

 

 

 

ATENÇÃO 
Na consulta interna ou WEB, o sistema não faz restrições com maiúscula, minúscula ou 

acentuação, não importando como os dados foram inseridos, estes serão recuperados.  

ATENÇÃO 
A pesquisa por índice retorna a pesquisa de acordo com o termo digitado, comparando letra 

a letra. É o mesmo que começa por. A pesquisa por palavra pesquisa em qualquer posição, 

de acordo com o filtro selecionado: Título, Autor, Assunto, Livre. 

IMPORTANTE 

Não excluir, nem alterar o campo 090 da biblioteca de origem (já cadastrado), pois assim 

estará alterando a etiqueta e a localização do exemplar na estante;  

Se discordar da classificação adotada, entre em contato com a biblioteca catalogadora a fim de 

estabelecer uma classificação que melhor atenda ao assunto do item para ambas as unidades.  
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Para cadastrar exemplares  

 

OBS: Para maiores informações sobre o cadastro de exemplares consultar Anexo 1. 

 

 Na tela de Exemplar preencher as informações necessárias e incluir a 

quantidade de exemplares existentes. 

Figura - Cadastro de exemplar 

 

Quantidade – é o total de itens a serem incluídos. 

Ao incluir mais de 1 (um) exemplar o sistema desabilita o campo Número Exemplar e faz a 

contagem automática 
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A opção Gerar volumes automaticamente estando marcada, permite gerar automaticamente 

a quantidade sequencial de volumes indicados. 

 Preencher todos os campos necessários; 

 Clicar em Inserir. 

 O sistema irá gerar a quantidade de exemplares indicada anteriormente, e na 

tabela abaixo, ao lado direito da tela, estará relacionado os códigos de 

exemplares gerados: 

 

PASSO 2 - TÍTULO EXISTE, porém não é a mesma obra? 

 

Criar um novo acervo 

Quando o título já existe na base, mas a obra não é a mesma (outra edição, edições 

revistas, ampliadas, atualizadas, ano ou editora), deve ser criado um novo acervo segundo as 

regras de catalogação. 

No Pergamum existe a opção Copiar acervo para facilitar este processo. Essa opção 

irá gerar um novo acervo com os dados copiados do título selecionado. Deve-se proceder o 

ajuste dos campos que poderão ser alterados ou excluídos sem nenhum problema, pois esta 

cópia (novo acervo gerado) passará a ser um novo acervo para a nova obra.  

 

PASSO 3 - TÍTULO NÃO EXISTE na base local? 

 

 Quando um título não existe na base, ou seja, não tem em outras bibliotecas da UFBA 

o sistema possibilita duas opções: 

a) Fazer um novo cadastro registrando campo a campo; 

b) Fazer a cooperação com outras bases. Para cooperação com outras bases o sistema 

oferece dentro da Consulta a pesquisa na Rede Pergamum (que possui títulos de todas 

as Instituições que possuem o Pergamum) e a consulta pelo Protocolo Z39.50 (que 

contém entre outras Instituições a  Library of Congress) 

 Verifique no Anexo 1 outras formas disponíveis de importação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

Após incluir os exemplares necessários clicar em Atualizar acervo. 
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Pesquisar no Catálogo Rede Pergamum e no Z39.50 

 

 Clicar em Consulta; 

 Clique no botão Filtros; 

 Selecione o Catálogo Rede Pergamum ou Z39.50; 

 Utilize o filtro de pesquisa que desejar; 

 No resultado da pesquisa será possível visualizar os dados do acervo, a 

instituição responsável pela catalogação e o formato MARC desta 

catalogação. 

 Após escolher o título desejado selecione o título desejado o mesmo será 

lançado na opção Cesta que dará a opção de Importar gerando assim um 

novo acervo com os dados do título selecionado; 

 Deve-se proceder o ajuste dos campos que poderão ser alterados, excluídos ou 

incluir novos sem nenhum problema, pois esta cópia (novo acervo gerado) 

passará a ser um novo acervo para a nova obra.  

DICAS IMPORTANTES 

 O pergamum oferece uma série de recursos para auxiliar os bibliotecários no 

processamento técnico. 

 O botão de Ajuda (botão de interrogação)  na barra 

superior direita da tela. Esta opção contém um resumo de todos os campos do 

MARC para consulta; 

 Dentro do cadastro do MARC nas opções de Indicador/Campo e Subcampo é 

possível utilizando o F12 abrir uma janela com uma descrição dos itens que 

podem ser utilizados em cada um para consulta; 

 Fique atento ao botão vermelho X na tela de cadastro superior direita ela 

indica que o acervo está incompleto e explica o motivo, se o botão estiver 

verde o acervo está correto; 

IMPORTANTE 

Sempre ao término do cadastro de um acervo e/ou qualquer alteração na ficha e no registro 

dos exemplares é necessário realizar a atualização do acervo no botão Atualizar Acervo, para 

que o mesmo possa ficar disponível na consulta para o usuário 
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 Periodicamente consulte o botão Incompletos dentro da opção Mais do 

cadastro do acervo para verificar se existe algum acervo duplicado ou pendente 

em seu cadastro; 

 

Para inserir dados nas fichas  

 Alguns campos das obras que serão criadas e/ou importadas possuem tabelas 

previamente alimentadas, as quais no momento do cadastro são recuperadas automaticamente 

pelo sistema a exemplo de autores, assuntos, locais de publicação e outros. 

É importante estar atento para esta funcionalidade, sempre que possível utilize outros 

recursos disponível para consulta desses campos a fim de verificar se o termo já não esta 

cadastrado, evitando assim duplicidade de registro ou até mesmo o uso incorreto de um termo. 

O sistema disponibiliza na própria ficha o recurso de busca, contudo o mesmo acaba 

sendo limitado em algumas situações, utilize os demais recursos de consulta disponível no 

sistema a exemplo do Módulo de Consulta e garanta que os termos que irá utilizar estão 

corretos. 

Na importação de um título todos os campos que ainda não foram cadastrados na 

nossa base previamente apareceram em vermelho, para que você possa cadastra-lo seguindo 

os padrões adotados pelo SIBI. 
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ANEXO A – PROCEDIMENTOS DE IMPORTAÇÃO DE DADOS 

BIBLIOGRÁFICOS E AUTORIDADE 

 

A importação pode ser feita na Rede Pergamum, BN (Biblioteca Nacional) e/ou LC (Library 

of Congress) 

 

Na BN: 

Importação de autoridade: 

 

1. Abrir a opção desejada (Rede Pergamum, BN ou LC ); 

2. Clica em catálogos; 

3. Clica em Autoridades; 

4. Busca por autoridades (pessoa, evento, instituição, termo geográfico, termo tópico); 

5. Encontrando a autoridade, seleciona para abrir uma nova tela; 

6. Clica em MARC tags para abrir no formato MARC e fazer a seleção para a 

importação; 

7. Seleciona do campo 040 ao 670 e copia para a tela de importação do Pergamum; 

8. No Pergamum, abra a tela de Catalogação- Cadastro -Mais- Importação de dados- 

Importação de dados MARC – Tipo de importação (autoridade); 

9. Colar dados e inserir  < início >, antes dos dados copiados e < fim >, após os dados 

copiados. 

10. Clica em Gravar dados; 

11. Vai gerar número do acervo; 

12. Após esses passos, recuperar a autoridade na base Pergamum e prosseguir a 

catalogação. 

Importação bibliográfico: 

1. Abrir a opção desejada (Rede Pergamum, BN ou LC); 

2. Clica em catálogos; 

3. Clica em Pesquisa; 

4. Busca pelos campos (Título, autor, assunto, editor, etc.); 

5. Encontrando a obra, clica para selecionar a obra e abrir a tela com os dados do 

MARC; 

6. Clica em MARC tags para abrir no formato MARC e fazer a seleção para a 

importação; 
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7. Seleciona do campo 040 ao 670 e copia para a tela de importação do Pergamum; 

8. No Pergamum, abra a tela de Catalogação- Cadastro -Mais- Importação de dados- 

Importação de dados MARC – Tipo de importação (autoridade ou bibliográfico); 

9. Colar dados e inserir  < início >, antes dos dados copiados e < fim >, após os dados 

copiados. 

10. Clica em Gravar dados; 

11. Vai gerar número do acervo; 

12. Após esses passos, recuperar a autoridade na base Pergamum e prosseguir a 

catalogação. 

 

A importação na LC e na Rede Pergamum: 

A importação de dados de autoridade e bibliográfico podem ser feitas diretamente na 

tela de cadastro do Pergamum de sua instituição. 

 

1º Passo: Abre a tela de Catalogação - cadastro do Pergamum; 

2º Passo: Insere a autoridade ou o título da obra a ser importada; 

3º Passo: Clica em Filtros, seleciona o tipo de catálogo ( Rede Pergamum e Z39.50) e 

pesquisa; 

4º Passo: Clica em Mostrar, seleciona a obra e vai a Cesta; 

5º Passo: clica em Importar e anota o número do acervo ou autoridade; 

6º Passo: Na tela de cadastro insere o número ou se for autoridade insere o nome importado e 

prossegue a catalogação. 

Observação:  

1. Quando não encontrar os dados nas bases sugeridas, fazer a catalogação na fonte 

(ficha original); 

2. Na importação é importante não alterar os dados do campo 040, pois são dados da  

instituição catalogadora; 

3. Antes de fazer a importação em outras bases, verificar se a obra ou a autoridade já 

existe na base local (UFBA). 

Como inserir/criar autoridade na base de dados pergamum: 

Exemplo: Nome pessoal 

1º Passo: Abra a tela de catalogação; 

2º Passo: Clica em autoridade; 

3º Passo: Seleciona o tipo de autoridade e grava; 
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4º Passo: Insere o campo 050 que corresponde ao Cutter do sobrenome inserido; 

5º Passo: Insere o campo 100 (Nome pessoa) que corresponde ao nome da autoria a ser 

cadastrada; 

6º Passo: Insere o campo 400 (Remissiva) que corresponde outras formas de entrada para o 

nome cadastrado (esse campo é repetitivo); 

7º Passo: Insere o campo 670 (Fonte de pesquisa não disponível) que corresponde a 

informações da autoria cadastrada. Exemplo: Coordenador de....; Tradutor de..... 

8º Passo: Insere o campo 675 (Fonte de pesquisa negativa não disponível a acesso público) 

que corresponde à informação não encontrada nas bases sugeridas para a fazer a importação. 

Exemplo: BN (online), 04/06/2018); LC, 04/06/2018, Rede Pergamum, 04/06/2018. 
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ANEXO B - PADRONIZAÇÃO PARA EDIÇÕES, REVISTAS, ATUALIZADAS, 

AMPLIADAS, REIMPRESSÕES E/OU TIRAGENS  

O campo 250 contém informações de dados de edição relativos à publicação, 

determinados pela aplicação das várias regras de catalogação, a seguir segue algumas 

padronizações adotadas no SIBI. 

Indicadores: 1 e 2 # - Indefinido (branco ou fechado) 

Subcampos: 

$a - Edição - Contém dados de edição constituídos de caracteres numéricos e alfabéticos, 

incluindo, também, palavras e/ou abreviaturas. Se esses dados aparecerem em mais de um 

idioma, colocamos a informação referente apenas ao primeiro dado. 

$b - Outras informações sobre edição - Contém outras informações sobre a edição incluindo a 

responsabilidade de autoria e indicação de edição paralela. Este subcampo é Opcional para 

periódicos. 

$6 - Ligação (NR)  

$8 - Campo de ligação e número de Sequência (R) – O 

 

 Indicar a edição apenas a partir da 2ª edição.  

 Só insere a 1º edição se a informação constar na folha de rosto. 

 Para cada nova edição deve-se gerar um novo acervo, podendo utilizar o recuso copiar 

acervo da catalogação, atentando-se para todos os ajustes necessários para a nova 

edição. 

 

250 ## $a 3. ed. 

 Para novas edições revistas, atualizadas e/ou ampliadas deve-se gerar um novo acervo, 

podendo utilizar o recuso copiar acervo da catalogação, atentando-se para todos os 

ajustes necessários para a nova edição. 

 

250 ## $a 2. ed., rev. amp. 

250 ## $a 6. ed., rev. amp. 

 

 Para reimpressões e/ou tiragens de uma mesma edição manter o acervo e no Cadastro 

desses exemplares dessas reimpressões e/ou tiragens acrescentar no em Informação 

Adicional os termos:  
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ANEXO C - CADASTRO DE AUTORIDADES 

 

O cadastro de autoridades no SIBI pode ser realizado por todos os bibliotecários 

seguindo normas e padrões biblioteconômicos, além das diretrizes estabelecidas internamente 

pelo SIBI, seja através da implantação de uma autoridade nova ou a importação de outras 

bases.  

 Para implantação de uma autoridade nova segue as orientações. Para importação de 

autoridades consulte os manuais de importação. 

 

MÓDULO CATALOGAÇÃO – AUTORIDADE 

 

 

 

Procedimentos para iniciar o cadastro de uma nova autoridade: 

 Escolha a opção usada para (Biblioteca, Documentação jurídica, Arquivo ou Museu);  

 Selecione o tipo de autoridade;  

 Clique em Gravar.  

Essas são as autoridades que já vêm pré-cadastradas no Pergamum 

 100 – Cabeçalho: Nome pessoal: O SIBI padronizou que é possível implantar ou 

cooperar seguindo as recomendações do MARC21 e da AACR2. 
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 110 – Cabeçalho: Entidade coletiva: O SIBI padronizou cooperar ou implantar seguindo 

as orientações do MARC21 e da AACR2 
 

 111 – Cabeçalho: Evento: O SIBI padronizou cooperar seguindo as orientações do 

MARC21 e da AACR2 
 

 130 – Cabeçalho: Título uniforme: O SIBI padronizou cooperar seguindo as orientações 

do MARC21 e da AACR2 
 

 150 – Cabeçalho: Assunto tópico: O SIBI padronizou cooperar seguindo as orientações 

do MARC21 e da AACR2 
 

 151 – Cabeçalho: Nome geográfico: O SIBI padronizou cooperar seguindo as orientações 

do MARC21 e da AACR2 
 

 180 – Cabeçalho: Subdivisão geral: campo padronizado, ajustes devem ser solicitados 

 

 181 – Cabeçalho: Subdivisão geográfica: O SIBI padronizou cooperar seguindo as 

orientações do MARC21 e da AACR2 

 

 Campo 182: subdivisão cronológica: O SIBI padronizou cooperar ou implantar 

seguindo as orientações do MARC21 e da AACR2 
 

 190 – Doador: O SIBI padronizou o cadastro de doadores, verifique as orientações no 

Anexo 1. 

 

Importante: os campos 111, 130, 150, 151 e 180 o SBI estabeleceu como norma não 

permitir a implantação.  

O Campo 100: nome pessoal pode ser implantado o SIBI estabeleceu algumas diretrizes 

para essa implantação, devendo sempre estar atento às normas do MARC21 e da AACR2. 

 Faça a pesquisa na lupa verde. 

 Digite o nome do autor de todas as formas que achar conveniente (inclusive com o tipo 

de pesquisa: “Qualquer posição no texto”), priorizando iniciar pelo sobrenome, nome (o 

uso de maiúsculas e minúsculas é indiferente) e dê um espaço. 

Importante: esgotar todas as formas de pesquisa na busca de uma autoridade para evitar 

duplicidade. Caso localize na base atente-se a homônimos 

 Se nenhum registro for encontrado será necessário criar a autoridade. 

 Antes de criar um novo registro, é necessário pesquisar o autor nos seguintes catálogos 

de autoridades: Biblioteca nacional e Library of Congress (caso seja localizada proceda a 

importação, consulte o Guia Técnico de Importação) 

 Selecione o tipo de autoridade: 100 – Nome Pessoal (NR) e a aba MARC. 
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 Clique em Gravar para criar a autoridade (o código da autoridade e os campos padrão 

são criados automaticamente). 

 O SIBI padronizou campos obrigatórios para esse cadastro, sendo que o preenchimento 

desses campos segue as orientações do MARC21 e da AACR2. 

100 (Nome pessoal)   

400 (Remissiva Ver: Nome pessoal) 

670 (Fonte positiva dos dados) 

675 (Fonte negativa dos dados) 
856 (utilizado somente para link do currículo Lattes, quando esta for sua fonte de 

pesquisa) 

 Preencha os indicadores e subcampos. 

 Insira o nome do autor conforme a fonte consultada. 

 Clique em Gravar. 
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ANEXO D - GUIA TÉCNICO DE IMPORTAÇÃO (Títulos e Autoridades) 

 

 

A importação de títulos e autoridades de outras bases pode ser feito por vários 

caminhos dentro Pergamum, para melhor exemplificar as diversas formas elaboramos esse 

Guia Técnico para Importação.  

A maneira mais simples de fazer uma importação de Títulos dentro pergamum é 

através do Módulo de Consulta. Nesse módulo já estão a disposição as seguintes bases: 

 Rede Pergamum: com o catálogo de todas as Bibliotecas em âmbito nacional 

que trabalham com o Pergamum 

 Z2709: que possui entre outras bases o acervo da Library of Congress 

Consulte o PASSO 3 - TÍTULO NÃO EXISTE na base local? do Manual para ver 

como fazer esse tipo de importação. 

Para a importação por outros caminhos selecionamos: 

 Guia Técnico de Importação de acervo Bibliodata 

 Guia Técnico de Importação de acervo BN 

 Guia Técnico com outras formas de importação de títulos e autoridades 

O SIBI padronizou a cooperação técnica para importação de autoridades nas seguintes 

bases: 

Fontes de pesquisa para cooperação e controle de autoridades 

Para assuntos: BN, LC e Rede Bibliodata  

Para autores nacionais: BN e LC  

 Essa padronização tem por finalidade manter o controle de qualidade dos nossos 

registros dentro dos padrões biblioteconômicos atuais, seguindo as principais instituições que 

trabalham com o vocabulário controlado dos termos, evitando assim o uso de termos livres 

e/ou não registrados nessas bases, mantendo a qualidade dos nossos dados e permitindo que 

outras instituições possam cooperar conosco. 

 

 Guia Técnico de Importação de acervo BN 

 

Escolha entre os Catálogos da Biblioteca Nacional de acordo com o que irá importar:  

 Catalogo de acervos  

 Catálogo de Autoridade de Nomes 

 Catálogo de Terminologia de Assuntos 

Pesquise a obra e/ou termo desejado; 

Clique em Selecionar; 

Clique em Enviar para minha seleção; 

http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html
http://bibliodata.ibict.br/site2/default.asp?id=1&sMsg=%C3%81rea%20Restrita%20
http://acervo.bn.br/sophia_web/index.html
http://authorities.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
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Em seguida em minha Seleção; 

Clique em Salvar Marc que irá gerar um arquivo no formato txt  

 

Em seguida logue no sistema Pergamum 

Entre em Catalogação>> Cadastro 

 

Clique no Botão Mais 
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Selecione a opção Importar Dados 

 

Clique em Selecionar Arquivo 

 
Localize e clique sobre o arquivo gerado e salvo 

Clique na opção Testar 

Caso a acentuação esteja desconfigurada altere a opção codificação para UTF-8 

Clique em testar novamente 

 

Assim que a acentuação estiver correta Clique em Importar ISSO-2709 
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Anote os números de acervos gerados 

Vá para a tela de catalogação >> Cadastro – lance o código do acervo e proceda os ajustes na 

ficha 

 

Importante: esse mesmo processo pode ser feito com as autoridades basta apenas alterar o 

Tipo de Importação: Autoridade. 

 

 Guia Técnico com outras formas de importação de títulos e autoridades 

 

Neste processo são importados os títulos (bibliográfico) catalogados em formato MARC 

de qualquer base para o Pergamum ou autoridades catalogadas em formato MARC apenas da 

Biblioteca Nacional ou Library of Congress. 

Entre em Catalogação>> Cadastro 
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Clique no Botão Mais 

Selecione a opção Importar Dados 

 

Importação de dados 

 
 

Para bibliográficos: 

Selecione a opção Bibliográfico e digite “<inicio>” e “<fim>”  no campo de 

importação e “cole” junto com o MARC do título do campo 008 até, no máximo, os campos 

7XX, conforme o exemplo. 

<inicio> 

040 __ |a Br |b por 

043 __ |a s-bl--- 

082 04 |a 342.81066 |2 21 

092 __ |a VI-142,2,50,n.1 |d F 

100 1_ |a Soares, João Pedro Ayrimoraes . 

245 12 |a A OAB e as medidas provisórias / |c João Pedro Ayrimoraes Soares. - 

260 __ |a Brasília : |b OAB, Conselho Federal, |c 2001. 

300 __ |a 11p. ; |c 21cm. 
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650 04 |a Medidas provisórias- |z Brasil- |x Discursos, ensaios e conferências. 

710 2_ |a Ordem dos Advogados do Brasil. |b Conselho Federal. 

<fim> 

 Clique em Gravar dados e o sistema irá gerar um acervo com esses dados. Acesse o 

acervo e faça todos os ajustes necessários para então cadastrar os exemplares e atualizar o 

acervo. 

Para autoridades: 

Selecione a opção autoridade digite “<inicio>” e “<fim>”  no campo de importação e 

“cole” junto com o MARC da autoridade desejada, do campo 040 até, no máximo, o campo 

856, conforme o exemplo. 

<inicio> 

040 __ |a Br |c Br 

100 1_ |a Amado, Jorge |d 1912-2001 

400 2_ |a Faria, Jorge Amado de |d 1912-2001 

400 2_ |a Amado de Faria, Jorge |d 1912-2001 

670 __ |a Autor de: Capitães de areia. 1997 

670 __ |a Enc. lit. bras., 2001 |b (d.n., n.c.) 

670 __ |a http://authorities.loc.gov 26/3/10 |b (D.) 

670 __ |a http://www.releituras.com/jorgeamado_bio.asp 

670 __ |a http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Amado |b (Jorge Leal Amado de Faria nasceu em 

Itabuna, BA, em 10 de agosto de 1912 e faleceu em Salvador, em 6 de agosto de 2001, foi um 

escritor brasileiro) 

<fim> 

Clique em Gravar dados e o sistema irá gerar uma autoridade, anote o código gerado 

vá a tela de Cadastro de Autoridades e faça todos os ajustes necessários para então retornar ao 

acervo onde essa autoridade será vinculada e finalizá-lo. 
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ANEXO E - CAMPOS MAIS UTILIZADOS TIPO DE OBRA 

 

 O formato MARC21 são padrões amplamente utilizados para a representação e exportação 

de dados bibliográficos, de autoridades, classificação, informação de comunidade e dados de 

coleção, em formato legível por máquina.  

O SIBI adota o nível intermediário na catalogação e estabelece campos mínimos a serem 

observados no cadastro, contudo devido a variedade das obras outros campos podem ser incluídos 

de acordo com a necessidade.  

Para catalogação dos materiais consulte MARC 21 e a AACR2 utilize também os botões de 

ajuda do Pergamum: 

 O botão de Ajuda (botão de interrogação)  na barra 
superior direita da tela. Esta opção contém um resumo de todos os campos do MARC 
para consulta; 

 Dentro do cadastro do MARC nas opções de Indicador/Campo e Subcampo é possível 
utilizando o F12 abrir uma janela com uma descrição dos itens que podem ser 
utilizados em cada um para consulta; 

Para dúvidas quanto a catalogação entre em contato com o Departamento de Tratamento da 

informação – DTI/SIBI 

 

LIVRO 

008 – campos fixos 

020 – ISBN 

040 – Fonte de catalogação (automático quando gera um acervo novo. Deve ser acrescentado 

quando importado) 

$d BR-SUFB 

080 - CDU 

082 - CDD 

090 -  CDU 

090-  CDD 

1XX – Entrada principal  

 100 – Nome pessoal 

 110 – Entidade 

 111 – Eventos 

 130 – Título uniforme 

245 – Título principal 

246 – Formas variantes do título 
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250 – Edição 

260 – Área de publicação 

300 – Descrição física 

490 – Série 

5XX – Notas 

6XX – Assuntos 

 600 – Nome pessoal 

 610 – Entidade 

 611 – Eventos 

 630 – Título uniforme 

      650 – Assunto tópico 

 651 – Nome geográfico 

7XX – Entradas secundárias 

 700 – Nome pessoal 

 710 – Entidade 

 711 – Eventos 

 740 – Outros títulos 

856- Localização e Acesso Eletrônico 

951 - Coleções 

 

PERIÓDICO 

 

008 – campos fixos 

022 – ISSN  

040 – Fonte de catalogação - automático quando gera um acervo novo. Deve ser acrescentado 

quando importado $d BR-SUFB 

080 - CDU 

082 - CDD 

090 -  CDU 

090-  CDD 

098 - Código CCN 

210 – Título chave abreviado 



48 

 

 

245 – Título principal 

246 – Formas variantes do título 

260 – Área de publicação 

300 – Descrição física 

310 – Periodicidade 

321 - Periodicidade Anterior da Publicação 

5XX – Notas 

6XX – Assuntos 

 600 – Nome pessoal 

 610 – Entidade 

 611 – Eventos 

 630 – Título uniforme 

      650 – Assunto tópico 

 651 – Nome geográfico 

7XX – Entradas secundárias 

 700 – Nomes pessoal 

 710 – Entidade 

 711 – Eventos 

 740 – Outros títulos 

      780 – Entrada de Título anterior 

      785 – Entrada de Título posterior 

856- Localização e Acesso Eletrônico 

 

TESE E DISSERTAÇÃO (Impressa ou CD-ROM) 

 

008 – campos fixos 

020 – ISBN 

040 – Fonte de catalogação (automático quando gera um acervo novo. Deve ser acrescentado 

quando importado) 

080 - CDU 

082 - CDD 

090 -  CDU 
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090-  CDD 

Para versão impressa usar $d T/UFBA 

Para versão CD-ROM usar $d T/CD-ROM/UFBA 

1XX – Entrada principal  

 100 – Nome pessoal 

245 – Título principal 

246 – Formas variantes de títulos 

260 – Área de publicação 

300 – Descrição física 

5XX – Notas 

     502 - Nota de Dissertação ou Tese 

     504 - Nota de Bibliografia, etc. 

     530 - Nota de Formato Físico Adicional Disponível 

Para versão impressa usar $a Disponível também em CD-ROM T/UFBA 

Para versão CD-ROM usar $a Disponível também em versão impressa 

6XX – Assuntos 

 600 – Nome pessoal 

 610 – Entidade 

 611 – Eventos 

 630 – Título uniforme 

      650 – Assunto tópico 

 651 – Nome geográfico 

7XX – Entradas secundárias 

 700 – Nome pessoal 

 710 – Entidade 

856- Localização e Acesso Eletrônico - consultar se o material já esta disponível no Repositório UFBA 

e inserir o link usar $u 

951 - Coleções 

 

 

 


