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Introdução 

  

 A necessidade de criação do presente instrumento se deu durante a integração das 

bibliotecas do IFSP, viabilizada pela implementação do software Pergamum de automação 

de bibliotecas, concluída em março de 2015. 

 Em consenso com os bibliotecários da Rede, foram designados grupos de trabalhos 

que atuariam nas atividades relacionas à implementação do software Pergamum na 

instituição. Dentre esses, o grupo de trabalho “Catalogação”, designado pela Portaria N. 1433, 

de 16 de abril de 2015, atuou na análise e unificação dos registros bibliográficos replicados 

na base unificada do IFSP. Tais atividades tiveram três meses de duração, e foram 

prorrogadas por mais três meses, a partir da publicação da Portaria nº 2.659, de 31 de julho 

de 2015. 

 Mesmo encerrando a vigência das portarias, os bibliotecários designados deram 

continuidade à atividade, e ainda a intensificaram, tendo como foco a melhoria da base de 

dados do IFSP. 

 Como continuidade a essa ação, e mediante às necessidades apresentadas pelos 

bibliotecários-documentalistas do IFSP, elaborou-se o manual de catalogação. Esse tem por 

objetivos orientar e padronizar a criação e importação de registros bibliográficos gerados 

pelas bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

(IFSP). 

 O manual foi elaborado como produto final dos trabalhos realizados pelos servidores 

designados pelo Portaria nº 4.722, de 10 de novembro de 2016, para a atividade de 

elaboração do manual de catalogação para as bibliotecas do IFSP.  

 O presente instrumento tem como base o Código de Catalogação Anglo-Americano - 

2ª edição (AACR2), e o Machine Readable Cataloging (MARC21) consultado na sua forma 

compactada, desenvolvida por Maranhão e Mendonça (2008). O manual está em 

consonância com a Política de Processamento Técnico das Bibliotecas do IFSP, e abrange 

as instruções para descrição de monografias, trabalhos acadêmicos (manuscritos) e 

periódicos. 

  

Nível de descrição  

 

Adotou-se como nível de descrição para a catalogação dos itens nas bibliotecas do 

IFSP o segundo nível do AACR2, que especifica os seguintes elementos: 

 

Título principal [designação geral do material] = Título equivalente: outras informações sobre 

o título [subtítulo] / primeira indicação de responsabilidade ; cada uma das indicações 

subsequentes de responsabilidade. -- Indicação de edição / primeira indicação de 

responsabilidade relativa à edição. -- Detalhes específicos do material (ou tipo de publicação). 

-- Primeiro lugar de publicação etc. : primeiro editor etc., data de publicação etc. -- Extensão 

do item : outros detalhes físicos : dimensões. -- (Título principal da série / indicação de 

responsabilidade relativa à série, ISSN da série ; numeração dentro da série. Título da 

subsérie, ISSN da subsérie ; numeração dentro da subsérie). -- Nota(s). -- Número 

normalizado. 

 

Notações importantes 

 

(R) Para indicar que a etiqueta ou o código de subcampo podem ser repetidos.   
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(NR) Para indicar que a etiqueta ou código de subcampo não puderem ser repetidos. 

 

 

Elementos de descrição para monografias 

 

Área de descrição Elementos Campos MARC Fonte de informação 

Responsabilidade 

Primeira indicação de 

responsabilidade. 

Cada uma das 

indicações 

subsequentes 

de responsabilidade. 

100 - Autoria pessoal 

110 - Entidades 

111 - Eventos 

700 - Entrada 

secundária: autoria 

pessoal 

710 - Entrada 

secundária: Entidades 

711 - Entrada 

secundária: eventos 

730 - Entrada 

secundária: título 

uniforme 

Página de rosto 

Título 

Título principal. 

Subtítulo (outras 

informações sobre o 

título). 

245 - Título principal 

 

Página de rosto 

 

Título equivalente. 

Variações no título. 

 

240 - Título uniforme 

246 - Formas variantes 

do título 

Capa 

Elementos pré-textuais 

Colofão 

Edição 

Indicação de edição. 

Responsabilidade 

relativa à edição. 

250 - Edição Página de rosto 

Detalhes específicos 

do material (ou do 

tipo de publicação) 

Esta área não é 

utilizada para 

monografias (livros, 

folhetos, 

folhas soltas 

impressas). 

--- Toda a obra 

Área de publicação, 

distribuição, etc. 

Lugar de publicação, 

distribuição etc. 

Nome do editor, 

distribuidor etc. 

Data da publicação, 

distribuição etc. 

260 - Publicação, 

distribuição, etc. 

Capa 

Elementos pré-textuais 

Colofão 

 

Área da descrição 

física 

Extensão do item. 

Dimensões 

Ilustrações. 

Material adicional. 

300 - Descrição física 

Capa 

Elementos pré-textuais 

Colofão 

Demais partes da obra 
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Área da série 

Título principal da 

série. 

Responsabilidade 

relativa à série. 

ISSN da série. 

Numeração dentro da 

série. 

490 - Série 

 

Toda a obra 

 
Título equivalente da 

série. 

Responsabilidade 

relativa à série. 

ISSN da série 

Numeração dentro da 

série. 

830 - Entrada 

secundária de série 

Área das notas 
Notas 

 

500 - Geral 

504 - Bibliografia 

505 - Conteúdo 

520 -Resumo 

590 - Local 

Toda a obra 

Área do número 

normalizado 
Número normalizado 020 - ISBN 

Qualquer parte da obra 
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Elementos de descrição para trabalhos acadêmicos (manuscritos) 

 

Área de descrição Elementos Campos MARC 
Fonte de 

informação 

Responsabilidade 

Primeira indicação 

de responsabilidade 

Cada uma das 

indicações 

subsequentes 

de responsabilidade 

100 - Autoria pessoal 

700 - Entrada 

secundária: autoria 

pessoal 

710 - Entrada 

secundária: 

Entidades 

730 - Entrada 

secundária: título 

uniforme 

Página de rosto 

colofão 

legenda, cabeçalho, 

etc. 

conteúdo do 

manuscrito 

cópia publicada do 

manuscrito 

Título 

Título principal 

Subtítulo (outras 

informações sobre o 

título. 

245 - Título principal 

Página de rosto 

colofão 

legenda, cabeçalho, 

etc. 

conteúdo do 

manuscrito 

cópia publicada do 

manuscrito 

Edição 

Indicação de edição. 

Responsabilidade 

relativa à edição 

(versões, no caso de 

trabalhos 

acadêmicos/ 

manuscritos). 

250 - Edição 

Página de rosto 

colofão 

legenda, cabeçalho, 

etc. 

conteúdo do 

manuscrito 

cópia publicada do 

manuscrito 

Detalhes 

específicos do 

material (ou do tipo 

de publicação) 

Esta área não é 

utilizada para 

trabalhos 

acadêmicos 

(manuscritos) 

--- --- 

Área da data 

Indicação somente 

da data (não é 

publicado, não tem 

imprenta completa) 

260 - Publicação, 

distribuição, etc. 

Página de rosto 

colofão 

legenda, cabeçalho, 

etc. 

conteúdo do 

manuscrito 

cópia publicada do 

manuscrito 
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Área da descrição 

física 

Extensão do item 

Dimensões 

Ilustrações. Material 

adicional 

300 - Descrição 

física 
Qualquer fonte 

Área da série 

Esta área não é 

utilizada para 

trabalhos 

acadêmicos 

(manuscritos) 

--- --- 

Área das notas 
Notas 

 

500 - Geral 

504 - Bibliografia 

505 - Conteúdo 

520 -Resumo 

590 - Local 

Qualquer fonte 

Área do número 

normalizado 

Esta área não é 

utilizada para 

trabalhos 

acadêmicos 

(manuscritos) 

--- --- 
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Elementos para a descrição de periódicos  

 

Área de descrição Elementos Campos MARC 
Fonte de 

informação 

Responsabilidade 

Cada uma das 

indicações 

subsequentes 

de responsabilidade. 

710 - Entrada 

secundária: 

Entidades 

 

Página de rosto 

Título 

Título principal. 

Subtítulo (outras 

informações sobre o 

título). 

245 - Título principal 

210 - Título 

abreviado 

222 - Título chave 

Página de rosto 

Edição 

Indicação de edição. 

Responsabilidade 

relativa à edição. 

250 - Edição 

Página de rosto, 

outras preliminares, 

colofão 

Área da numeração 

Designação 

numérica e/ou 

alfabética. 

Designação 

cronológica. 

Publicações 

encerradas. 

Mudança na 

numeração. 

310 

321 

362 

Todo o recurso 

Área de publicação, 

distribuição, etc. 

Lugar de publicação, 

distribuição, etc. 

Nome do editor, 

distribuidor etc. 

Data da publicação, 

distribuição etc. 

260 - Publicação, 

distribuição, etc. 
Todo o recurso 

Área da descrição 

física 

Extensão do item. 

Dimensões. 

Ilustrações. 

Material adicional. 

300 - Descrição 

física 
Todo o recurso 

Área da série 

Indicação de série. 

Mudança na 

indicação de série. 

490 - Série 

830 - Entrada 

secundária de série 

Página de rosto da 

série, página de 

rosto analítica, capa, 

legenda, expediente, 

páginas editoriais, 

colofão 

Área das notas Notas 500 - Geral Qualquer outra fonte 
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 590 - Local 

Área do número 

normalizado 
Número normalizado 022 - ISSN Qualquer outra fonte 
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Informações iniciais 

  

Tipo de Obra  

Clique na opção “1-Biblioteca”.  
Em seguida, selecione o tipo de obra a ser catalogada. 
 

 

Situação do acervo 

Selecionar a opção “Normal” 

Deixar marcado “Gerar DSI” 

 

 

Tabela de classificação 

Selecione a tabela de classificação a ser usada, e coloque a classificação do material 

e preencha a unidade de informação correspondente. 

 

 

Nível de autorização 

Mantenha todas as opções sem seleção. 

 

 

Líder 

Preencher conforme instruções seguintes 
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000 Líder (000) 

 

 Preencha o líder conforme o quadro abaixo: 

 

Tipo de Material a-material textual 

Nível bibliográfico m-monográfico/ único 

Nível de codificação #-completo 

Forma de catalogação a-AACR2 

 

 

 

 

 

  



15 
 

 

001 Número de Controle - Campo 001 

 

 O número de controle é gerado automaticamente pelo Pergamum. Esse número é o 

mesmo número do código do acervo. 
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008 Dados fixos - Campos 008 

  

Item e posição dentro do campo Ação/seleção 

Data entrada (00-05) A data será gerada automaticamente. 

Tipo da data/ situação da publicação (6) 
 

Selecione a opção “s - Data conhecida/data 
provável” 

Primeira data (7-10) 
 

Inclua o ano de publicação do recurso 

Segunda data (11-14) Não preencher 

Idioma (35-37): 
 

Se o recurso estiver em português registre 
“por”. Se o recurso estiver em inglês registre 
“eng”, e se em espanhol “spa”. 
As abreviaturas de outros idiomas podem 
ser verificadas em: 
<http://www.loc.gov/marc/languages/langua
ge_code.html> 
 
ou 
 
Clique na lupa, digite o local da publicação e 
selecione o código. 

Registro modificado (38) #   - Não modificado 

Lugar de publicação (15-17) 
Clique na lupa, digite o local da publicação e 
selecione o código. 
 

Fonte de catalogação (39) d   - Outros 

Ilustração (18-21) 

# - Sem ilustrações 
 
ou 
 
Selecione o tipo de ilustração dentre as 
opções. 

Público alvo (22) g - Geral 

Forma do item (23) 

o – recurso on-line 
r – Impressão regular- para livros e outros 
tipo de recursos impressos 
s – Eletrônico - para recursos digitais mas 
que não estão online, por exemplo... 

Natureza do conteúdo (24-27) 
 # - Natureza do conteúdo não especificada.  
ou 

http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
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Selecione a natureza do conteúdo dentre as 
opções. 

Publicação oficial (28) #   - Publicações não oficial 

Publicação de conferência (29) 
0 – Não é uma publicação de conferência. 
1 – Publicação de conferência (somente se 
o recurso for anais de evento). 

Homenagens (30) 
0   - Publicação (não em homenagem). 
1   - Publicação em homenagem. 

Índice (31) 

0   - Sem índice 
1   - Índice presente - somente se o recurso 
possuir índice no final da publicação. Atente-
se para não confundir com o sumário. 

Ficção (33) 
0– Não é obra literária 
Ou selecione o tipo de ficção dentre as 
opções. 

Biografia (34): 
#   - Não contém dados biográficos 
Ou selecione a opção referente a informação 
biográfica do recurso. 
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020 International Standard Book Number (ISBN) - Campo 020 (R) 
 
 Constituído pelo número do ISBN. 
 
 
020.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

 

020.2 Subcampo 

 

$a - inclua o número normalizado sem siglas ou hifens.  

 

Exemplo: 

020 |#|#| 9788586738212 

 

020 |#|#| 8586738212 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a Política de processamento 
Técnico das Bibliotecas do IFSP e as regras 1.8 e 2.8 do AACR2. 
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022 International Standard Serial Number (ISSN) - Campo 022 (R) 

 

Constituído pelo número do ISSN. 
 

022.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Nível de interesse internacional 

# -- Nível de interesse internacional não especificado 

0 -- Periódico de interesse internacional 

1 -- Periódico sem interesse internacional 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

 

022.2 Subcampos 

 

$a - inclua o número normalizado sem siglas ou hifens.  

 

022 |#|#| $a 0046-225X 

 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a Política de 

processamento Técnico das Bibliotecas do IFSP e as regras 1.8B e 12.8B do AACR2. 
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040 Inst.catalogadora - Campos 040 (NR) 

  

Código MARC para o nome da instituição que criou e/ou modificou um registro.  

 

040.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

040.2 Subcampos 

 

$a - Agência da catalogação original  

$c - Agência transcritora  

 $d - Instituição que modificou o registro  

 

 Exemplos: 

$a BR-PiPRC 

$c BR-BirIFS 

$d BR-SpIFSP 

 

 

OBSERVAÇÃO: No Pergamum, deve-se preencher com o código fornecido pela 

Library of Congress o campo “fonte catalogadora” em Parâmetros> Unidade de informação> 

Cadastro, colocando primeiro o número da sua biblioteca no campo correspondente, para 

que então todos os registros criados pela unidade vinham automaticamente com o código da 

unidade já preenchido neste campo. Se a biblioteca não possuir o identificador da instituição 

catalogadora, ele deve ser solicitado pelo link www.loc.gov/marc/organizations, em 

“Requesting new codes”> Português, e aguardar a resposta da Library of Congress por e-

mail. 

 

 

  

http://www.loc.gov/marc/organizations
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082 Número na Classificação Decimal de Dewey (CDD) - Campo 082 (R) 

 

 O campo contém o número da Classificação Decimal de Dewey atribuído ao 

documento. 

 

082.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador:  

0 – Edição completa 

 

Segundo indicador: 

4 – Atribuído por uma agência que não é a Library of Congress 

 

082.2 Subcampos 

 

$a - Número da Classificação (R): Contém a classificação de acordo com a opção de 

classe do conhecimento selecionada nas “informações iniciais”. 

$2 - Identificação da edição da CDD  

Exemplos: 

082 |0|4| $a 004  

    $2 20  
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090 Complemento - Campos 090 (R)  

 

Deve conter o número de chamada local. As notações definidas neste campo serão 

as que aparecerão nas etiquetas. 

 

090.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

090.2 Subcampos 

 

   $a - Deve conter o número da classificação de acordo com o tipo de classificação e 

edição definidos nas “informações iniciais”. 

$b - Deve conter a notação de autor segundo a Cutter-Sanborn Three Figure Author 

Table. Clique na lupa e digite o sobrenome do autor a ser consultado. 

$c - Informações complementares de cada biblioteca (edição, etc.; opcional). 

$8 - Deve conter a biblioteca onde o recurso está disponível. Clique na lupa e 

selecione a biblioteca da sua unidade. 

 

Exemplos: 

090 |#|#| $a: 004 

   $b: S586a 

   $c: 2.ed. 

   $8: 29 (Reitoria) 
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097 Capes - Campos 097 (R) 

 

Campo usado pelo Pergamum para poder inserir o conceito Qualis do periódico e a(s) 

área(s) de conhecimento a que pertence(m).  

Se necessário, pode-se repetir o campo e colocar o conceito atribuído ao periódico 

para cada área de conhecimento na qual ele publica. 

 

097.1 Indicadores  

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

 

097.2 Subcampos 

 

$a Deve conter o conceito de avaliação atribuído ao periódico para uma determinada 

área de conhecimento 

$c Contém a área de conhecimento que está sendo avaliada 

 

Exemplos: 

 

097 |#|#| $a B4 $c Interdisciplinar  

   $a B5 $c Ciências Sociais Aplicadas I  

   $a B5 $c Engenharias II  

   $a B5 $c Medicina veterinária  

   $a B5 $c Administração, Ciências contábeis e Turismo  

   $a C $c Ciências de alimentos  

   $a C $c Educação  

   $a B5 $c Engenharias IV  

   $a B5 $c Ensino  

   $a B5 $c Engenharias III  

   $a C $c Química  
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100  Entrada principal: Autoria pessoal - Campos 100 (NR) 

 

Designa a pessoa que criou a obra que está sendo catalogada. 

 

100.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador:  entrada de nome pessoal 

1 - Sobrenome – simples ou composto  

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

100.2 Subcampos 

 

$a - Nome preferido para a pessoa (NR) 

$d - Datas associadas à pessoa  

$q - Forma completa do nome (se existir forma mais completa do nome que a contida 

no subcampo $a) 

 

Primeiramente, clique na lupa para pesquisar se a autoridade a ser inserida já está 

cadastrada na base. Caso não esteja, digite a autoridade a ser inserida no subcampo $a, e 

clique em “criar nova autoridade”. Após a criação da autoridade, selecione-a. 

 

Exemplos: 

 

100 |1|#| $a Souza, José 

 

100 |1|#| $a Sparks, Nicholas, $d 1965 

 

100 |1|#| $a Iezzi, Gelson, $d 1939 

 

100 |1|#| $a Assis, Machado de, $d 1839-1908 

 

100 |1|#| $a Gresham, G. A. $d 1809-1868 $q (Geoffrey Austin) 

 

Instruções para o preenchimento: para determinar a forma do cabeçalho de ponto 

de acesso é necessário consultar o catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional ou da 

Library of Congress dos EUA. Deve-se observar também as regras do AACR2 21.1A, 22.4B 

e 22.5A. 
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110 Entrada principal: Entidade - Campos 110 (NR) 

 

Transcreve o nome da entidade coletiva, quando a mesma for entrada principal. São 

exemplos de entidade: associações, instituições, firmas comerciais, projetos e programas, 

órgãos estatais, entidades religiosas, conferências/eventos. 

 

110.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Entrada do nome da entidade 

0 – Nome invertido  

1 – Nome de jurisdição  

2 – Nome da entidade em ordem direta 

 

Segundo indicador: Indefinido  

 

110.2 Subcampos 

 

$a  Nome da entidade ou lugar  

$b  Unidades subordinadas 

$c  Local de realização do evento 

$d  Data da realização do evento 

 

 

 Exemplos: 

110 |1|#| $a Brasil. $b Congresso. $b Senado. $b Seminário $d (1983 : $c Brasília, 

DF) 

 110 |2|#| $a American Library Association. $b Conference $c (Washington, D.C. ; $c 

Londres, Inglaterra) 

 

Primeiramente, clique na lupa para pesquisar se a autoridade a ser inserida já está 

cadastrada na base. Caso não esteja, digite a autoridade a ser inserida no subcampo $a, e 

clique em “criar nova autoridade”. Após a criação da autoridade, selecione-a. 

 

Instruções para o preenchimento: para determinar a forma do cabeçalho de ponto 

de acesso é necessário consultar o catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional ou da 

Library of Congress dos EUA. Deve-se observar também as regras do AACR2 21.1B1 e as 

regras do capítulo 24 de acordo com o tipo de entidade. 
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111 Entrada principal: Evento - Campos 111 (NR) 

 

Designa o nome de um evento usado como uma entrada principal em um registro 

bibliográfico, assim como o número do evento, o ano e o lugar onde foi realizado. São 

exemplos de evento:  conferências, seminários, congressos, encontros, colóquios, 

exposições, feira, etc. 

Eventos subordinados a uma entidade que é usada como entrada principal são 

registrados no campo 110. 

 

111.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: entrada do nome do evento 

0 – Nome invertido  

1 – Nome de jurisdição ou lugar  

2 – Nome do evento em ordem direta 

 

Segundo indicador: Indefinido  

 

111.2 Subcampos 

 

$a - Nome do evento ou lugar  

$c - Local de realização do evento   

$d - Data da realização do evento   

$n - Número da parte/seção do evento  

 

Exemplos: 

 

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

1983 : $c Balneário de Camboriú, SC) 

 

Primeiramente, clique na lupa para pesquisar se a autoridade a ser inserida já está 

cadastrada na base. Caso não esteja, digite a autoridade a ser inserida no subcampo $a, e 

clique em “criar nova autoridade”. Após a criação da autoridade, selecione-a. 

 

Instruções para o preenchimento: para determinar a forma do cabeçalho de ponto 

de acesso é necessário consultar o catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional ou da 

Library of Congress dos EUA. Deve-se observar também as regras 21.1B1 e 24.7 do AACR2. 
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240 Título Uniforme - Campos 240 (NR)  

  

É utilizado quando uma obra aparece sob vários títulos, sendo necessário definir um 

título que represente a obra como um todo. 

Quando o campo 130 (Entrada Principal - Título Uniforme) for utilizado, o campo 240 

não deve ser preenchido. 

 

240.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: 

Define se o título uniforme é ou não impresso ou visualizado. Para isso: 

 

0 - Não impresso ou visualizado 

1 - Impresso ou visualizado 

 

Segundo indicador: 

Indica o número de caracteres que devem ser desprezados na ordenação. Esses 

caracteres podem ser artigos definidos ou indefinidos que aparecem no início do título. Para 

isso: 

 

0-9 - Número de caracteres a serem desprezados na ordenação, incluindo espaços. (Ex. O, 

A, Um, Uma, Os, As, The, Le, An).  

 

240.2 Subcampos 

 

$a - Título uniforme   

$l - Idioma da publicação 

 

Exemplos: 

 

110 |1|#| $a Brasil.  

240 |1|0| $a Constituição (1824). $l Português  

245 |1|0| $a Constituição política do império do Brasil 
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245 Título principal - Campos 245 (NR) 

 

O campo consiste no título principal e outras informações sobre o título e/ou subtítulos 

e a indicação de responsabilidade. 

 

245.1 Indicadores 

  

Primeiro indicador:  

Cria ponto de acesso para o título. 

 

0 - Não gera entrada adicional de título.  

Usar quando não existir entrada principal em um campo 1XX. O título se torna entrada 

principal.  

 

1 - Gera entrada adicional de título.  

Usar quando existir entrada principal em um campo 1XX. 

 

Segundo indicador: 

Indica o número de caracteres que devem ser desprezados na ordenação. Esses 

caracteres podem ser artigos definidos ou indefinidos que aparecem no início do título. Para 

isso: 

 

0-9 - Número de caracteres a serem desprezados na ordenação, incluindo espaços. Ex. O, 

A, Um, Uma, Os, As, The, Le, An, etc. 

 

245.2 Subcampos 

 

$a - Título principal   

$b - Subtítulo (contém o subtítulo e outras informações sobre o título) 

$c - Indicação de responsabilidade 

 

Exemplos:  

 

100 |1|#| $a Steel, Daniele. 

245 |1|2| $a A colina de cristal : $b romance / $c Daniele Steel. 

 

100 |1|#| $a Camilleri, Andrea. 

245 |1|2| $a O ladrão de merendas / $c Andrea Camilleri ; tradução de: Joana Angélica 

d’Avila Melo. 

 

Instruções para o preenchimento: no subcampo de responsabilidade (C) deve se 

transcrever com os nomes dos responsáveis na forma e na ordem em que aparecem na 

página de rosto, como se vê no AACR2, regra1.1F6. É necessário desprezar corretamente 

os artigos dos títulos. Para mais detalhes consultar o AACR regra 1.1B1. 
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246 Formas variantes do título - Campos 246 (R) 

 

Formas variantes do título ou uma forma equivalente do título. Esse campo só é 

utilizado quando a forma diferir da indicação do título registrado no campo 245 (indicação de 

título) e se elas contribuírem para identificação do item. 

 

246.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador:  

Controle de nota/entrada secundária de título  

 

0 - Gera nota, não gera entrada secundária  

1 - Gera nota e entrada secundária  

2 - Não gera nota nem entrada secundária  

3 - Não gera nota, gera entrada secundária 

 

Segundo indicador: 

Indica o tipo de título registrado no campo 246, no qual gera essa informação em 

forma de nota, quando o valor do primeiro indicador for 0 ou 1. 

  

# - Nenhum tipo especificado  

0 - Parte do título 

1 - Título equivalente (ou paralelo) - é o título principal em outra língua e/ou em outro 

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

2 - Título diferenciado   

3 - Outro título  

4 - Título da capa  

 

246.2 Subcampos 

 

$a - Título principal - contém a forma variável do título informado no campo 245. 

 

Exemplos: 

 

245 |1|0| $a 1984 / $c George Orwell ; tradução Alexandre Hubner 

246 |3|#| $a Mil novecentos e oitenta e quatro. 
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250 Edição - Campos 250 (NR) 

 

 O campo contém informações relacionadas à edição. 

  

250.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador:  Indefinido  

 

Segundo indicador:  Indefinido  

 

250.2 Subcampos  

 

$a - Edição 

$b - Indicação de responsabilidade relacionada à edição 

 

Exemplos:  

 

250 |#|#| $a 3. ed. 

250 |#|#| $a 4th ed. (ex.língua inglesa) 

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

250 |#|#| $a 4. ed. $b inteiramente revista e adaptada por B. Silva 

 

Instruções para o preenchimento: a cada nova edição deve-se gerar um novo 

código de acervo para a obra (novo registro), caso não exista no catálogo. Geralmente, não 

se transcreve a indicação de primeira edição, exceto quando esta aparece na página de rosto. 

Também não se transcreve indicação de reimpressão, e sim redige-se uma nota local. O 

número da edição tem de estar de acordo com o mesmo informado no campo (090). Mais 

informações podem ser vistas na regra 1.2 do AARC2. 
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260 Publicação, distribuição, etc. - Campos 260 (R) 

 

Contém informações relativas a publicação, impressão, distribuição, tiragem ou 

produção de uma obra. 

Esse campo não deve ser utilizado para itens não publicados (teses, dissertações 

etc.). Nesse caso deve-se incluir somente o subcampo $c (Data de publicação, distribuição 

etc.), conforme AACR, regras 1.4C8 e 4.4B. 

 

 

260.1 Indicadores 

Primeiro indicador:  Sequência da publicação  

# Não se aplica 

 

Segundo indicador: Indefinido  

 

260.2 Subcampos  

 

$a - Lugar de publicação, distribuição, etc.  

$b - Nome do editor, distribuidor, etc.   

$c - Data de publicação, distribuição, etc.  

 

Exemplo: 

260 |#|#| $a São Paulo : $b Loyola $c 2001. 

  

Instruções para o preenchimento: deve-se consultar as regras a Política de 

Processamento Técnico das Bibliotecas do IFSP e as regras 1.4C, 1.4D e 1.4F do AACR2. 
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300 Descrição física - Campos 300 (R) 

 

Trata das descrições física do documento, incluindo sua extensão e dimensão, além 

de outros detalhes físicos e informações sobre o material que acompanha o item principal. 

 

300.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido  

 

300.2 Subcampos  

 

$a - Extensão  

Número de páginas, volumes de cada tipo de material. 

 

$b - Detalhes físicos adicionais  

Características físicas de um documento tais como ilustrações e cor. 

  

$c - Dimensões   

Indicada em centímetros, milímetros ou polegadas. 

 

$e - Material adicional  

Descrição física entre parênteses do material adicional.  

 

Exemplos: 

 

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

300 |#|#| $a 120 p. ; $b il., color ; $c 30 cm  

300 |#|#| $a 60 p. : $b il. ; $c 23 cm + $e disco sonoro (25 min : 33 rpm, mono. ; 12 

pol.)  

300 |#|#| $a v.  

 

Instruções para o preenchimento:  é necessário consultar as regras do AACR2 

1.5B-1.5E, e as regras .5 de cada capítulo, de acordo com o tipo de material descrito. 
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310 Periodicidade corrente - Campos 310 (NR) 

 

Contém a periodicidade atual de um item ou uma atualização dela. A informação 

desse campo está relacionada à informação contida no campo 008, posição 18 (frequência), 

e posição 19 (regularidade).  

 

310.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido  

 

310.2 Subcampos 

 

$a Periodicidade corrente 

 

$b Data de periodicidade 

 

Exemplos: 

 

310 |#|#| $a Trimestral, $b 2014- 

310 |#|#| $a Mensal $b jan. 1984- 

 

Instruções para o preenchimento: deve-se conferir as regras 12.3B e 12.3C do 

AACR2. 
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321 Periodicidade anterior - Campos 321 (R) 

 

Contém a periodicidade anterior de um item, e suas atualizações. É usado apenas 

quando a periodicidade corrente é informada no campo 310. 

 

321.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido  

 

321.2 Subcampos 

 

 $a Periodicidade anterior 

 

 $b Datas da periodicidade anterior 

 

Exemplos: 

 

310 |#|#| $a Quadrimestral, $b Jan. 1992-  

321 |#|#| $a Semestral, $b 1972-1991 

 

310 |#|#| $a Trimestral, $b 2014- 

321 |#|#| $a Anual, $b 2000 

                      $a Semestral, $b 2001-2010 

                  $a Quadrimestral, $b 2011-2013 

500 |#|#| $a Anual, v. 1, n. 1 (2000); semestral, v. 2, n. 1 (2001) - v. 11, n. 2 (2010); 

quadrimestral, v. 12, n.1 (2011) - v. 14, n. 3 (2013); trimestral, v. 15, n. 1 (2014)- 

 

Instruções para o preenchimento: deve-se conferir as regras 12.3B e 12.3C do 

AACR2. É importante redigir uma nota se houver várias alterações de periodicidade. Para 

isso, é necessário a regra 12.7B1 do AACR2. 
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362 Datas de publicação e/ou indicação de sequência - Campos 362 (R) 

 

Contém as datas iniciais e finais (se for o caso) e a indicação de sequência utilizada 

em cada parte. As indicações de sequência podem ser numéricas ou alfabéticas. A 

informação pode ser formatada ou não. Se a informação da data for obtida em fonte diferente 

do primeiro ou último fascículo do item, a informação deve ser fornecida em nota não 

formatada, e a fonte de informação é geralmente citada. 

 

362.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Formato da data 

0 - Estilo formatado 

1 - Nota não formatada 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

362.2 Subcampos 

 

$a Datas de publicação/indicação de sequência 

$z Fonte da informação 

 

Exemplos: 

 

310 |#|#| $a Quadrimestral, $b Jan. 1992-  

321 |#|#| $a Semestral, $b 1972-1991 

362 |1|#| $a Vol. 1, no. 1 (1972)- $z CCN/IBICT 

500 |#|#| $a No período de 1972-1991, periodicidade semestral; a partir de 1992 a 

periodicidade passa a ser quadrimestral 

 

310 |#|#| $a Trimestral, $b 2014- 

321 |#|#| $a Anual, $b 2000 

                   $a Semestral, $b 2001-2010 

                   $a Quadrimestral, $b 2011-2013 

362 |1|#| $a v. 1, n. 1 (2000)- $z Site da revista 

500 |#|#| $a Anual, v. 1, n. 1 (2000); semestral, v. 2, n. 1 (2001) - v. 11, n. 2 (2010); 

quadrimestral, v. 12, n.1 (2011) - v. 14, n. 3 (2013); trimestral, v. 15, n. 1 (2014)- 

 

Instruções para o preenchimento: deve-se conferir as regras 12.3B e 12.3C d 

AACR2. Também é interessante redigir uma nota se houver várias alterações de 

periodicidade. Para isso deve-se consultar a regra 12.7B1 do AACR2. 
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490 Série - Campos 490 (R) 

 

O campo 490 é utilizado para indicação de série. Entradas secundárias de séries 

poderão ser incluídas nos campos 800-830.  

Nas séries cujos títulos forem iniciados com as palavras “série” e “coleção” deve-se 

desconsiderar tais termos, sendo necessário consultar a forma adotada pela Biblioteca 

Nacional.  

Deve-se transcrever o título da série como aparece na publicação. Informações 

referente a número e volume deverão ser informadas no subcampo “v” do campo 490. 

 

490.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Política de desdobramento de série. 

Indica se a série será desdobrada ou não. Se for, a indicação será apresentada nos 

campos 800-830 (Entradas secundárias de série). 

 

0 - Título não desdobrado 

Indica que a série não terá entrada secundária.   

 

1 - Título desdobrado 

Indica que a série terá entrada secundária de série.  

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

 

490.2 Subcampos  

 

$a - Título da série 

$v - Número do volume ou designação sequencial da série 

$x  - ISSN da série 

 

Exemplos: 

 

490 |0|#| $a Pelican books  

Série não desdobrada, indicador 1= 0. Não será informado o campo 830 

 

490 |0|#| $a Primeiros passos ; $v n.152 

Outras informações sobre a série. 

 

490 |1|#| $a Coleção novo romance policial ; $v 12. $a Série aventuras do inspetor 

Gideon. 

830 |#|0| $a Novo romance policial ; $v 12 

830 |#|0| $a Novo romance policial. $p Aventuras do inspetor Gideon. 

(Série desdobrada, indicador 1= 1. Informar o campo 830) 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar as regras 1.6B -1.6H e 

21.30L do AACR2. 
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500 Nota geral - Campos 500 (R) 

 

O campo contém informações complementares para a identificação, seleção ou 

acesso dos itens bibliográficos, para a qual não exista um campo 5XX específico. Deve-se 

acrescentar nota quando se julgar relevante, incluindo-a de forma clara e objetiva.  

Observação: Se a pesquisa no catálogo se der por índice, o Pergamum não recupera 

esse campo. 

 

500.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido  

 

500.2 Subcampos  

 

$a - Nota geral  

 

Exemplos: 

 

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

500 |#|#| $a Acompanhado de DVD em bolso.  

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar as regras 1.7A3-1.7B23 

do AACR2. 
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502  Nota de dissertação - Campos 502 (R) 

 

Trata-se de notas com informações específicas sobre uma dissertação ou tese 

acadêmica, e sobre a instituição para a qual ela foi apresentada. O campo pode incluir o grau 

acadêmico, o nome da instituição ou faculdade que concedeu o grau e o ano da defesa. 

 

502.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido  

 

502.2 Subcampos  

 

$a - Nota de dissertação ou tese - Contém informações referentes a tese ou a 

dissertação. 

 

Exemplos: 

 

502 |#|#| $a Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Departamento de Economia, Rio de Janeiro, 2000.  

 

502 |#|#| $a Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1996. 

ou 

502 |#|#| $a Tese (doutorado em Ciência da Computação)  

   $c Universidade Federal de São Carlos,  

   $d 2000 

 

502 |#|#| $b Ph.D  

   $c Universidade Católica do Paraná,  

   $d 1997. 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 1.7B13 do 

AACR2. 
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504 Nota de bibliografia, Etc. - Campos 504 (R) 

 

Indica a presença de bibliografias na publicação ou no material adicional.  

 

504.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

 

504.2 Subcampos  

 

$a - Nota de bibliografia  

 

Exemplos:  

 

504 |#|#| $a Bibliografia: p. 123-130.  

Bibliografia única, geralmente no final da publicação. 

 

504 |#|#| $a Inclui bibliografia.  

Bibliografia dispersa no item, por exemplo, após cada capítulo. 

 

504 |#|#| $a Inclui bibliografia e índice.  

Se houver apenas indicação de índice, informar a nota “inclui índice” no campo 500.  

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 1.7A3 do AACR2 

para redação de notas informais 
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505 Nota de conteúdo - Campos 505 (R) 

 

Campo 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. 

Esse campo contém uma nota de conteúdo padronizada. Notas de conteúdo não 

padronizadas são registradas no campo 500 (Nota geral). 

 

505.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Controlador de exibição  

Contém um valor que controla a geração de uma frase introdutória.  

 

0 - Conteúdo  - Conteúdo completo de um item 

1 - Conteúdo incompleto 

2 - Conteúdo parcial  

8 - Não gerar visualização 

 

Segundo indicador: Nível de designação de conteúdo 

# - Básico  

Indica que todas as informações estão registradas em um único subcampo $a. 

 

0 - Aumentado  

Apresenta partes detalhadas da nota de conteúdo. Indica que a nota de conteúdo está 

codificada nos subcampos $g, $r e $t. Nesse caso não é necessário utilizar o subcampo $a.  

 

505.2 Subcampos  

 

$a - Nota de conteúdo  

Apresenta a nota completa, incompleta ou parcial, quando o indicador 2 for utilizado 

igual a # (básico). O texto da nota pode incluir títulos, indicação de responsabilidade, números 

de volume e designações sequenciais etc.  

 

$g - Informações adicionais 

Pode incluir volume, parte, paginação ou outras informações, como datas. 

 

$r - Indicação de responsabilidade 

Contém indicação de responsabilidade do item ou parte do item na nota de conteúdo 

aumentada (valor do indicador 2 igual a 0). A indicação do autor pode ser nome pessoal ou 

entidade. 

 

$t - Título  

Título usado na nota de conteúdo aumentada (valor do indicador 2 igual a 0). 
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Exemplos: 

 

505 |0|#| $a v. 1. Época do patronato -- v. 2. Época de Bolivar -- v. 3. Apêndices e 

índice.  

505 |1|#| $a v. 1. Report -- v. 3. Overseas systems of compensation 
Conteúdo incompleto: v. 1. Report -- v. 3. Overseas systems of compensation [formato de exibição]  

 

505 |2|#| $a manual 1. Principles of solar geometry and optics -- manual 2. Solar 

radiation quantitative analysis -- manual 3. Heat transfer principles for solar applications -- 

manual 4. Passive solar hearing systems.  

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 1.7B18 do AACR2 

para os formatos padronizados de nota. 
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520 Nota de resumo, etc - Campos 520 (R) 

 

Contém uma nota não formatada, que descreve o objetivo e o conteúdo geral do 

material descrito. Pode ser um resumo, anotação, revisão ou apenas uma frase descrevendo 

o material. 

 

520.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Controle de visualização  

 

Identifica a visualização que será gerada ou não, precedendo a informação. 

 

# - Resumo  

0 - Assunto  

1 - Resenha  

2 - Abrangência e conteúdo  

3 - Resumo analítico  

4 - Conteúdo informado  

8 - Não gerar visualização  

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

520.2 Subcampos  

 

$a - nota de resumo 

$b - expansão da nota de resumo 

$u - URL  

 

Exemplos: 

 

520 |4|#| $a Examina as principais propostas e realizações, em âmbito internacional, 

que têm o objetivo de identificar, registrar, difundir e preservar os produtos da cultura, 

em todos os diferentes suportes com que hoje se apresentam 

     $u http://www.briquetdelemos.com.br//introduc‐ o‐ a‐ rda‐ um‐ guia‐

basico.html 

 

520 |1|#| $a A asma infantil é doença crônica 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. 

Resenha : A asma infantil é doença crônica 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. [formato de exibição] 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 1.7B17 do AACR2 

para outros exemplos. 
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530 Nota de outros formatos disponíveis - Campos 530 (R) 

 

A nota informa a disponibilidade do documento em outro suporte.  Usado apenas para 

notas que descrevem os diferentes formatos físicos. 

 

530.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

530.2 Subcampos  

 

$a - Outro formato disponível   

$u - URI (Endereço eletrônico)  

 

Exemplos: 

 

530 |#|#| $a Também publicado como filme cinematográfico.  

530 |#|#| $a Disponível em versão online via The New Bartleby Library  

   $u http://www.bartleby.com/99/index.html 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 1.7B16 do AACR2 

para outros exemplos. 

 

 

 

  

http://www.bartleby.com/99/index.html
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546 Nota de idioma - Campos 546 (R) 

 

Campo de informação textual do idioma do material descrito. 

Pode também incluir a descrição de alfabetos, escritas ou outro sistema de símbolo 

(ex.: alfabeto árabe, ASCII, sistema de notação musical, código de barra).  

A informação codificada sobre o idioma é fornecida na posição 008/35-37 (Idioma) 

e/ou no campo 041 (Código do idioma). 

 

546.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

546.2 Subcampos  

 

$a - Nota de idioma  

$b - Código de informação ou alfabeto/escrita  

Exemplos: 

008/35-37 eng 

041 |0|#| $a eng $a fre $a ger 

546 |#|#| $a Inglês, francês ou alemão.  

O primeiro idioma mencionado na nota corresponde ao código do idioma codificado em 008/35−37. 

 

008/35-37 hun 

041 |0|#| $a hun $b fre $b ger $b rus 

546 |#|#| $a Em húngaro; sumários em francês, alemão ou russo.  

 

546 |#|#| $a Português;  

   $b Braile. 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 1.7B2 do AACR2 

para outros exemplos. 
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590 Notas locais - Campos 590 (R) 

 

Reservado para uso e definições locais. Pode ser usado para registrar detalhes 

importantes do exemplar descrito, bem como detalhes do acervo da biblioteca 

referente a um item incompleto ou qualquer restrição ao uso do item. 

 

590.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido 

 

Segundo indicador: Indefinido 

 

 

590.2 Subcampos  

 

$a - Texto da nota local 

 

Exemplos:  

 

590 |#|#| $a A Biblioteca de Birigui não possui o CD que acompanha o livro. 

590 |#|#| $a A Biblioteca de Piracicaba possui a reimpressão de 2002. 

590 |#|#| $a A Biblioteca de Votuporanga não possui: v.1, 3-5 e 7 

590 |#|#| $a Somente para estudantes de graduação 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 1.7B20 do AACR2 

para outros exemplos. 
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600 Assunto - Nome pessoal - Campos 600 (R) 

 

Designa um nome pessoal usado como entrada secundária de assunto. 

 

600.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Tipo de entrada do nome pessoal  

 

0 - Prenome  

1 - Sobrenome  

3 - Nome de família  

 

Segundo indicador: Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros  

 

4 - Fonte não especificada 

O assunto é de uma lista controlada, mas não pode ser especificado pelos indicadores 

0-3, 5-6, ou no subcampo $2. 

 

600.2 Subcampos 

  

$a - Nome pessoal  

$b - Algarismos romanos que seguem o prenome  

$c - Títulos e outras palavras associadas ao nome  

$d - Datas associadas ao nome  

$q - Forma completa do nome  

$x - Subdivisão geral  

$y - Subdivisão cronológica  

$z - Subdivisão geográfica 

 

Exemplos:  

600 |1|4| $a Assis, Machado de, $d  1839-1908 

600 |0|4| $a Elias, $c (Profeta bíblico) 

600 |0|4| $a João Paulo $b II, $c Papa, $d 1920-2005 $x Viagens $z Bahia. 

600 |1|4| $a Nixon, Richard M. $q (Richard Milhouse), $d 1913- $x Psicologia.  

 

Instruções para o preenchimento: para determinar a forma do cabeçalho de ponto 

de acesso é necessário consultar o catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional ou da 

Library of Congress. Deve-se consultar as regras 21.1A, 22.4B e 22.5A do AACR2. 
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610 Assunto - Entidade - Campos 610 (R) 

 

Utilizado quando o nome da entidade for um assunto atribuído à obra. 

Os nomes de eventos que não entram subordinados a uma entidade, são registrados 

no campo 611 (Entrada secundária de assunto – evento). 

 

610.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Tipo de entrada da Entidade  

 

0 - Nome invertido  

1 - Nome da jurisdição ou lugar  

2 - Nome na ordem direta  

 

Segundo indicador: Identifica o sistema de cabeçalho de assunto/tesauros  

 

4  - Fonte não especificada 

O assunto é de uma lista controlada, mas não pode ser especificado pelos outros 

indicadores no subcampo $2.  

Utilizar o campo 653 para termos não controlados. 

 

610.2 Subcampos 

 

$a - Nome da entidade ou jurisdição como elemento de entrada  

$b - Unidade subordinada  

$c - Lugar do evento  

$d - Data do evento ou assinatura do tratado  

$f - Data da publicação  

$l - Idioma da publicação 

$t - Título da publicação  

$x - Subdivisão geral  

$y - Subdivisão cronológica  

$z - Subdivisão geográfica  

 

Exemplos: 

610 |2|4| $a MERCOSUL 

610 |1|4| $a Brasil. $b Congresso Federal $x Comemorações de centenários, etc. 

610 |2|4| $a Sociedade Brasileira de Computação. $b Congresso $n (17. : $d 1997 : 

$c Brasília, DF) 

610 |1|4| $a Brasil. $b Congresso. 

 

Instruções para o preenchimento: para determinar a forma do cabeçalho de ponto 

de acesso deve-se consultar ao catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional ou da Library 

of Congress. Deve-se consultar as regras 21.1B1 do AACR2, e as regras do capítulo 24, de 

acordo com o tipo de entidade. 
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611 Assunto - Eventos - Campos 611 (R)  

 

Nome de um evento usado como assunto atribuído à obra. 

 

611.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Tipo de entrada do Evento  

 

0 - Nome invertido  

1 - Nome da jurisdição ou local  

2 - Nome na ordem direta  

 

Segundo indicador: Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros  

4 - Fonte não especificada 

Indica que o assunto é de uma lista controlada, mas não pode ser especificado pelos 

indicadores 0-3, 5-6, ou no subcampo $2. 

 

611.2 Subcampos 

 

$a - Nome do evento ou lugar 

$c - Local de realização do evento 

$d - Data de realização do evento 

$n - Número da parte/seção/evento 

 

Exemplos:  

611 |2|4| $a Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação $n (10. : $d 

1979 : $c Curitiba, PR) 

611 |2|4| $a Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação $n (10. : $d 

1979 : $c Curitiba, PR) $x Catálogos 

Instruções para o preenchimento: para determinar a forma do cabeçalho de ponto 

de acesso é necessário consultar o catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional ou da 

Library of Congress. Deve-se observar também as regras 21.1B1 e 24.7 do AACR2. 
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650 Assunto tópico - Campos 650 (R) 

 

 Este campo compreende o registro do termo tópico (ponto de acesso de assunto) para 

representar o conteúdo do registro  bibliográfico. Pode consistir de um termo geral, incluindo 

um título, nomes geográficos ou nome de instituições. 

 

650.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Identifica o nível do assunto  

 

# - Informação não fornecida  

Indica que não há informação disponível. 

 

0 - Nível não especificado  

O nível do assunto poderia ser determinado, mas não está especificado. 

 

1 - Primário  

Foco principal do conteúdo do assunto ou o conteúdo do material indexado. 

 

2 - Secundário  

Aspectos menos importantes do conteúdo do material. 

 

Segundo indicador: Sistema de cabeçalho de assunto/tesauros  

Especifica qual sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro está sendo utilizado. 

 

4 - Fonte não especificada  

Indica que o assunto é de uma lista controlada, mas não pode ser especificado pelos 

indicadores 0-3, 5-6, ou no subcampo $2 

 

650.2 Subcampos 

 

$a - Cabeçalho tópico ou nome geográfico   

$x - Subdivisão geral  

$y - Subdivisão cronológica   

$z - Subdivisão geográfica 

 

Exemplos:  

 

650 |0|4| $a Eletromagnetismo 

650 |0|4| $a Escritores brasileiros $z Curitiba (PR) $x Biografia $x Dicionários 

650 |0|4| $a História moderna $y Séc. XX 

650 |0|4| $a Guerra Mundial, 1939-1945 $x Operações navais 

 

Instruções para o preenchimento: para a determinação correta do ponto de acesso 

é necessário consultar a Política de Processamento Técnico das Bibliotecas do IFSP. 
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700 Entrada secundária - Nome pessoal - Campos 700 (R)  

 

Designa a entrada secundária para um nome pessoal que não tenha sido adotada 

como entrada principal. Por exemplo: colaboradores, orientadores, organizador, editores, etc. 

 

700.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Tipo de entrada do nome pessoal  

 

0 - Prenome  

1 - Sobrenome simples ou composto  

3 - Nome de família 

 

Segundo indicador: Tipo de entrada secundária  

 

# - Informação não fornecida   

2 – Entrada analítica  

 

700.2 Subcampos 

 

$a - Nome pessoal 

$b - Algarismos romanos que seguem o prenome 

$c - Títulos e outras palavras associadas ao nome 

$d - Datas associadas ao nome 

$e - Termo de relação (não aparece na referência) 

Designação de função que descreve a relação entre a autoridade e a publicação (ex.: 

Tradutor, Ilustrador, revisor, orientador, organizador etc.). 

$q - Forma completa do nome 

$4 – código do termo de relação (aparece na referência) 

 

Exemplos: 

 

700 |1|#| $a Smith, Elsie, $d 1900-1945, $e ilustrador [não visualizado na referência] 

700 |1|#| $a Herrman, Egbert. $4 org. 

[indicação de função – visualizado na referência] 

 

Instruções para o preenchimento: para determinar a forma do cabeçalho de ponto 

de acesso é necessário consultar o catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional ou da 

Library of Congress. Deve-se observar também as regras 21.1A, 22.4B e 22.5ª do AACR2. 

Se for o caso de indicar a função da autoridade em relação à publicação, o termo de indicação 

de função no subcampo $e não aparece na referência, mas se for utilizado o subcampo $4 o 

termo é visível na referência.  

 

OBRAS COM UM AUTOR: Entrada pelo autor, no campo 700 não se deve inserir 

nenhum dado.  
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Exemplo:  

 

100 |1|#| $a Chiavenato, Idalberto 

245 |1|0| $a Introdução à teoria geral da administração / $c  Idalberto Chiavenato  

700 |#|#| $a Em branco ####### 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 21.1ª do AACR2. 

  

 

OBRAS COM DOIS AUTORES: Entrada do registro pelo primeiro autor, utilizando o 

campo 700 para acrescentar o segundo autor, sem necessidade de acrescentar o subcampo 

4 de designação de relação.  

 

Exemplos:  

 

100 |1|#| $a Simone, Gilio Aluisio 

245 |1|0| $a Conversão eletromecânica de energia : $b uma introdução ao estudo $c 

Gilio Aluisio Simone, Renato Crivellari Creppe.  

700 |1|#| $a Creppe, Renato Crivellari 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 21.6B do AACR2. 

 

OBRAS COM TRÊS AUTORES: Entrada do registro pelo primeiro autor, utilizando o 

campo 700 para acrescentar o segundo e o terceiro autor, sem acrescentar o subcampo de 

designação de relação.  

 

Exemplo:  

 

100 |1|#| $a Hauser, Arnold 

245 |1|0| $a Programação em C : $b uma introdução $c Arnold Hauser, Álvaro Cabral, 

Victor Bertucci Neto 

700 |1|#| $a Cabral, Álvaro 

700 |1|#| $a Bertucci Neto, Victor 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 21.6C1 do 

AACR2. 

 

OBRAS COM QUATRO OU MAIS AUTORES: a entrada do registro é feita pelo título 

da obra, inserindo no campo 700 somente o primeiro autor. 

 

Exemplo:  

245 |0|0| $a Construindo planos de negócios : $b todos os passos necessários para 

planejar e desenvolver negócios de sucesso / $c Cesar Simões Salim ... [et al.] 

700 |1|#| $a Salim, Cesar Simões 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 21.6C2 do 

AACR2. 
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COLETÂNEAS OBRAS DE VÁRIOS AUTORES (OBRAS SEM AUTORIA, ONDE 

APARECEM OS ORGANIZADORES, EDITORES, COMPILADORES ETC. COMO 

RESPONSÁVEIS): entrada do registro pelo título da obra, sendo que no campo 700 deve-se 

inserir o nome dos responsáveis, até 3, especificando no $4 a designação de função. Se mais 

de um designador de relacionamento for necessário para uma mesma pessoa, duplique o 

subcampo $4. Deve-se observar a regra 21.0D1 do AACR2 para as designações e abreviadas 

que devem ser acrescentadas aos cabeçalhos de entrada secundária de uma pessoa; outras 

abreviaturas que se façam necessárias constam no apêndice B, item B.9. 

 

Exemplos: 

 

245 |0|0| $a 500 anos de educação no Brasil / $c organizadores: Eliane Marta Teixeira 

Lopes, Luciano Mendes Faria Filho, Cynthia Greive Veiga 

700 |1|0| $a Lopes, Eliane Marta Teixeira   $4 org. 

700 |1|0| $a Faria Filho, Luciano Mendes   $4 org. 

700 |1|0| $a Veiga, Cynthia Greive  $4 org. 

   

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar a regra 21.7 do AACR2.  
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710 Entrada secundária - Entidade - Campos 710  (R) 

 

 O campo contém o nome de uma entidade (associações, instituições, firmas 

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

igrejas locais, etc.) utilizado como entrada secundária. 

 

710.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Tipo de entrada do nome da Entidade  

 

0 - Nome invertido -  ordem invertida (sobrenome, nome).  

1 - Nome da jurisdição   

2 - Nome na ordem direta 

 

 

Segundo indicador:  Tipo de entrada secundária  

 

# - Nenhuma informação fornecida 

2 - Entrada analítica - parte de um item já registrado sob uma entrada abrangente. 

 

 

710.2 Subcampos 

 

$a - Nome da Entidade ou do lugar 

$b - Unidades subordinadas   

$c - Local de realização do evento  

$d - Data de realização do evento ou assinatura do tratado  

 

Exemplos: 

710 |1|#| $a Brasil. $b Ministério da Cultura.  

710 |2|#| $a Harvard University  

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

710 |2|#| $a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo $b 

Câmpus Birigui 

 

245 |0|0| $a Inventário dos documentos do Arquivo da Casa Imperial do Brasil 

existentes no Castelo d’Eu / $c Ministério da Educação e Saúde, Biblioteca Nacional. 

710 |2|#| $a Biblioteca Nacional (Brasil)  

710 |2|#| $a Brasil $b Ministério da Educação e Saúde 

 

Instruções para o preenchimento: se o criador da obra for uma pessoa e 

uma entidade coletiva, e o nome da pessoa for mencionado em primeiro, registre o 

nome da pessoa no Campo 100, e registre o nome da entidade coletiva no Campo 

710. Se o nome da entidade coletiva for mencionado em maior destaque registre o 

nome da entidade coletiva no Campo 110 e o nome da pessoa no Campo 700. Para 

a determinação de cabeçalhos para entidades, institutos, faculdades, universidades, 

etc. consulte as regras 24.1A e 24.13A do AACR2. 
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711 Entrada secundária - Evento - Campos 711 (R) 

 

Entrada secundária em que o elemento de entrada é o nome de um evento, bem como 

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

seminários, encontros, colóquios, exposições, feira, etc. 

 

 

711.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Tipo de entrada do nome do Evento 

 

0 - Nome invertido do evento - Sobrenome, nome 

1 - Nome do local - Indica que o evento entra pelo nome do lugar. 

2 - Nome do evento em ordem direta - O nome do evento é em ordem direta, embora 

ele possa conter um qualificador entre parênteses ou possa ser um acrônimo ou 

inicial. 

 

Segundo indicador:  Tipo de entrada secundária  

 

# - Informação não fornecida  

2- Entrada analítica - Parte de um item já registrado sob uma entrada abrangente. 

 

 

711.2 Subcampos 

 

$a - Nome do evento ou lugar   

$c - Local de realização do evento   

$d - Data de realização do evento   

$n - Número da parte/seção/evento 

 

Exemplos:  

 

711 |2|#| $a Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação $n (10. :$d 

1979 :$c Curitiba, PR) 

 

711 |2|#| $a Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso $n (3. :$d 2008) 

 

711 |2|#| $a Conferência das Nações Unidas sobre o Direito dos Tratados $d (1968-

1969 : $c Viena, Áutria) 

 

711 |2|#| $a Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

Instruções para o preenchimento: para determinar a forma do cabeçalho de ponto 

de acesso, é necessário consultar o catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional ou da 

Library of Congress. Deve-se observar também as regras 21.1B1 e 24.7 do AACR2. 
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730 Entrada secundária - Título uniforme - Campos 730 (R) 

 

Designa o título uniforme, que possa ser controlado por um catálogo ou lista de 

autoridade, designado como entrada secundária, como por exemplo títulos uniformes 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. 

 

 

730.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Caracteres a serem desprezados.  

 

0 - Nenhum caractere a ser desprezado  

 

1-9 - Número de caracteres a serem desprezados na ordenação e arquivamento dos 

títulos. Correspondem aos artigos definidos ou indefinidos, que aparecem no início do 

cabeçalho, incluindo os espaços em branco. 

 

Segundo indicador: Tipo de entrada secundária  

 

# - Nenhuma informação fornecida  

 

2 - Entrada analítica - Entrada para parte de um item já registrado sob uma entrada 

abrangente. 

 

730.2 Subcampos 

 

$a- Título uniforme - Contém o título uniforme. As informações adicionada entre 

parênteses como explicativos não são codificadas separadamente, exceto no caso de 

datas de assinatura de tratados,  que é codificada no subcampo $d. 

 

$d - Data da assinatura do tratado - Data da assinatura de um tratado ou acordo 

intergovernamental. Para formatação da data do tratado é necessário consultar a 

regra 25.16 do AACR2. 

 

Exemplos: 

 

730 |0|#| $a Tratado de Utrecht $d (1713) 

730 |0|#| $a O Globo (Jornal)   
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830 Entrada secundária de série - Título uniforme - Campos 830 (R) 

 

Designa um título como entrada secundária de série. É usado quando se opta em 

fazer entrada secundária de série no campo 490, quando o primeiro indicador for colocado 

como 1, ou quando se inserir uma nota relativa a série no campo de nota geral 500. 

 

830.1 Indicadores 

 

Primeiro indicador: Indefinido  

 

Segundo indicador: Caracteres a serem desprezados 

 

1-9 - Número de caracteres a serem desprezados na ordenação e arquivamento dos 

títulos. Correspondem aos artigos definidos ou indefinidos, que aparecem no início do 

cabeçalho, incluindo os espaços em branco. 

 

830.2 Subcampos 

 

$a Título uniforme 

$v Designação de volume/sequência 

 

Exemplo: 

 

490 |1|#| $a Fundamentos de matemática elementar ; $v 10 

830 |#|0| $a Fundamentos de Matemática Elementar $v 10 

 

Instruções para o preenchimento: é necessário consultar as regras 1.6B-1.6H e 

21.30L do AACR2. 
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856 Localização e acesso eletrônico - Campos 856 (R) 

 

Designa as informações necessárias para localizar e acessar um recurso eletrônico. 

Pode ser utilizado no registro de um recurso quando esse, ou um subconjunto desse, estiver 

disponível eletronicamente. Também pode ser utilizado para localizar e acessar uma versão 

eletrônica de um recurso não eletrônico contido no registro, ou um recurso eletrônico 

relacionado. 
 

 

856.1 Indicadores 

  

 De acordo com Maranhão e Mendonça (2008, não paginado), tem-se que: 

 

Primeiro indicador: Método de acesso  

 

# - Nenhuma informação fornecida  

0 - Email - o acesso ao recurso eletrônico é feito por e-mail.  

 

1 - FTP - Acesso por protocolo de transferência de arquivo (FTP). 

 

2 - Acesso remoto - Telnet - Acesso remoto (Telnet). 

 

3 - Linha de acesso discado Dial-up - Acesso discado.  

 

4 - HTTP -  O acesso ao documento eletrônico é Hypertext Transfer Protocol (HTTP). 

 

7- Método especificado no subcampo $2 - O acesso é diferente dos valores anteriores 

e os dados de identificação desses são informados no subcampo $2 (Método de 

acesso). 

 

Segundo indicador: Relacionamento  

Relação entre o recurso eletrônico identificado no campo 856 e o documento descrito 

no registro. O subcampo $3 pode oferecer mais informação sobre o relacionamento. 

 

# - Nenhuma informação fornecida  

 

0 - Recurso - o documento representado pelo registro bibliográfico é um recurso 

eletrônico.  

 

1- Versão do recurso - o documento representado pelo registro bibliográfico não é 

eletrônico, mas uma versão eletrônica disponível. 

 

2 - Recurso relacionado - o documento representado no registro bibliográfico não é 

ele mesmo um recurso eletrônico. 

 

8 - Não gerar visualização  

Contém um valor para identificar que nenhuma exibição será gerada. 
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856.2 Subcampos 

 

$a - Nome do host (Nome do servidor) - Contém o nome completo do servidor da 

localização eletrônica. 

 

$b - Número de acesso - Pode conter o endereço numérico de um protocolo da 

Internet (IP) se o item for um recurso da Internet.  

 

$d - Caminho (Path) - Indica o local de armazenamento do arquivo. O nome do arquivo 

é registrado no subcampo $f. 

 

$f - Nome eletrônico - Nome eletrônico de um arquivo na forma como existe em um 

diretório/subdiretório indicado no subcampo $d do servidor identificado no subcampo 

$a. 

 

$s = Tamanho do arquivo - Indicado no subcampo $f.  

 

$u = URI – Identificador de Recurso Uniforme - Contém a URI que fornece a sintaxe 

padronizada para localizar um objeto utilizando os protocolos de internet. 

 

$z = Nota pública - Contém uma nota para exibição ao público, relativa a localização 

eletrônica da fonte. 

 

 

Instruções para o preenchimento: para incluir uma imagem com a capa do livro no 

registro é necessário:  

 

- Clicar no botão “Vínculos” na tela de cadastro; 

- Selecionar a opção Capa/Imagem;  

- Selecionar a pasta onde encontra-se o arquivo com a imagem da capa; 

- Selecionar o arquivo que possui a imagem da capa; 

- Clicar no botão “Gravar”; 

- No subcampo $z nota de acesso ao público apagar a informação automática 

e escrever “Imagem”; 

- Clicar no botão “Gravar”.  
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Exemplos de registros MARC 

 

Livro com um autor 

 

Tag Ind. 

1 

Ind. 

2 

Campos e subcampos 

001   50471 

003   BR-BiBRI 

005   20161004133800.0 

008   150629s2014 bl g 000 f por 

020   $a 9788580412338 

040   $a BR-RjBN 

041 1  $a por $h eng 

043   $a n-us--- 

082 0 4 $a 813 

090   $a 813 $b S726L $8 4 

100 1  $a Sparks, Nicholas, $d 1965 

245 1 0 $a Uma longa jornada $c Nicholas Sparks ; [tradução: Maria Clara de Biase].- 

260   $a São Paulo: $b Arqueiro, $c 2014. 

300   $a 288 p.; $c 21 cm. 

500   $a Tradução de: The longest ride 

520   $a Aos 91 anos, com problemas de saúde e sozinho no mundo, Ira Levinson 

sofre um terrível acidente de carro. Enquanto luta para se manter consciente, a 

imagem de Ruth, sua amada esposa que morreu há nove anos, surge diante 

dele. Mesmo sabendo que é impossível que ela esteja ali, Ira se agarra a isso e 

relembra momentos de sua longa vida em comum: o dia em que se conheceram, 

o casamento, o amor dela pela arte, os dias sombrios da Segunda Guerra e seus 

efeitos sobre eles e suas famílias. Perto dali, Sophia Danko, uma jovem 

estudante de história da arte, acompanha a melhor amiga até um rodeio. Lá é 

assediada pelo ex-namorado e acaba sendo salva por Luke Collins, o caubói 

que acabou de vencer a competição. Ele e Sophia começam a conversar e logo 

percebem como é fácil estarem juntos. Luke é completamente diferente dos 

rapazes privilegiados da faculdade. Ele não mede esforços para ajudar a mãe e 

salvar a fazenda da família. Aos poucos, Sophia começa a descobrir um novo 

mundo e percebe que Luke talvez tenha o poder de reescrever o futuro que ela 

havia planejado. Isso se o terrível segredo que ele guarda não puser tudo a 
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perder. Ira e Ruth. Luke e Sophia. Dois casais de gerações diferentes que o 

destino cuidará de unir, mostrando que, para além do desespero, da dificuldade 

e da morte, a força do amor sempre nos guia nesta longa jornada que é a vida. 

650 0 4 $a Ficção americana 

700 1  $a Fernandes, Maria Clara de Biase 
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Livro com dois autores 

 

Tag Ind. 

1 

Ind. 

2 

Campos e subcampos 

001   867 

003   BR-SpIFSP 

005   20160822173700.0 

008   130204r20042011spba dr# #000 0#por#d 

020   $a 9788535704556 (Broch.) $z 8535704558 

040   $a BR-SpIFSP $c BR-SpIFSP 

041 1  $a por 

082 0 4 $a 510 

090   $a 510 $b F981 $c 8. ed. $8 22 

100 1  $a Iezzi, Gelson, $d 1939 

245 1 0 $a Fundamentos de matemática elementar: $b 1 : conjuntos, funções : 84 

exercícios resolvidos ; 484 exercícios propostos com resposta : 368 testes de 

vestibulares com resposta / $c Gelson Iezzi, Carlos Murakami 

250   $a 8. ed. 

260   $a São Paulo : $b Atual, $c 2004. 

300   $a 374 p. : $b il. ; $c 21 x 15 cm. 

490 1  $a Fundamentos de Matemática Elementar ; $v 1 

505 1  $a v. 1. Conjuntos e funções; v. 2. Logaritmos; v. 3. Trigonometria; v. 4. 

Sequências, matrizes, determinantes, sistemas; v. 5. Combinatória, 

probabilidade; v. 6. Complexos, polinômios, equações; v. 7. Geometria analítica; 

v. 8. Limites, derivadas, noções de integral; v. 9. Geometria plana; v. 10. 

Geometria espacial; v. 11. Matemática comercial, matemática financeira, 

estatística 

520   $a Apresenta noções de lógica, conjuntos, conjuntos numéricos. Expõe as 

relações, as várias funções, como, por exemplo, função quadrática e modular. 

Aborda, ainda, as outras funções elementares. 

590   $a A Biblioteca do câmpus de Votuporanga adotou um número de chamada 

único para reunir a coleção. A Biblioteca do câmpus de Votuporanga possui a 

9. reimpr./2011. 



62 
 

650 0 0 $a Matemática (Ensino médio) 

650 0 0 $a Teoria dos conjuntos 

650 0 0 $a Funções (matemática) 

700 1  $a Murakami, Carlos 

830  0 $a Fundamentos de Matemática Elementar $n 1 
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Livro com quatro ou mais autores 

 

Tag Ind. 

1 

Ind. 

2 

Campos e subcampos 

001   47180 

003   BR-BiBRI 

005   20160610154900.0 

008   110929s2013 spba 00 por 

020   $a 9788502194243 

040   $a BR-RjBN 

082 0 4 $a 510.7 

090   $a 510.7 $b I25m $c 7.ed. $8 4 

245 0 0 $a Matemática : ciência e aplicações: $b volume 1 : ensino médio/ $c Gelson 

Iezzi ... [et al.].- 

250   $a 7. ed. 

260   $a São Paulo: $b Saraiva, $c 2010. 

300   $a 320 p.: $b il. (algumas col.); $c 28cm. 

500   $a Inclui índice. 

650 0 4 $a Matemática (Ensino médio) 

700 1  $a Iezzi, Gelson, $d 1939 
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Coletânea de obras de vários autores 

 

Tag Ind. 

1 

Ind. 

2 

Campos e subcampos 

001   26334 

003   BR-SpIFSP 

005   20151104115300.0 

008   140130s2011 # ### #000 0#por#d 

020   $a 8530804449 

040   $a BR-SpIFSP $c BR-SpIFSP 

090   $a 371.3 $b A468 $c 12.ed. $8 4 

090   $a 371.3 $b A466 $c 12.ed. $8 16 

245 0 0 $a Alternativas no ensino de didática / $c organização Marli Eliza Dalmazo 

Afonso de André, Maria Rita Neto Sales Oliveira  

250   $a 12. ed. 

260   $a Campinas : $b Papirus, $c 2011. 

300   $a 143 p. 

490   $a Prática pedagógica 

505 0  $a Conteúdo: A prática no ensino de didática no Brasil : introduzindo a temática 

/ Maria Rita Neto Sales Oliveira, Marli Eliza Dalmazo Afonso André -- O papel 

de mediador da pesquisa no ensino de didática / Marli Eliza Dalmazo Afonso 

André -- A didática como mediação na construção da identidade do professor : 

uma experiência de ensino e pesquisa na licenciatura / Selma Garrido Pimenta 

-- Da didática fundamental ao fundamental da didática / Vera Maria Candau -- 

Didática e construção da práxis docente : dimensões explicativa e projetiva / 

Anna Maria Salgueiro Caldeira, Sandra Azzi -- Desafios na área da didática / 

Maria Rita Neto Sales Oliveira 

650 0 4 $a Didática $x educação 

650 0 4 $a Prática pedagógica 

700 1  $a André, Marli Dalmazo Afonso de $4 org. 

700 1  $a Oliveira, Maria Rita N. S. $4 org. 
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Trabalhos acadêmicos 

 

Trabalho de conclusão de curso 

 

Tag Ind.

1 

Ind. 

2 

Campos e subcampos 

001   39474 

003   BR-BiBRI 

005   20160304125900.0 

008   150804b xxu||||| |||| 00| 0 por d 

090   $a TCC ADM $b 03/2015 $8 4 

100 1  $a Silva, Wellen Luana Martins da 

245 1 0 $a Food truck natural / $c Wellen Luana Martins da Silva 

260   $c 2015 

300   $a 31 f.  

502   $a Trabalho de Conclusão de Curso (técnico em Administração) -- Instituto 

Federal de São Paulo, Câmpus Birigui, Birigui, 2015 

504   $a Inclui bibliografia 

650  4 $a Plano de negócios 

650  4 $a Gestão empresarial 

697  4 $a Projeto integrador (Administração) 

700   $a Butcher, Rodolfo 

$e (orient.)  

710 2  $a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  

$b Câmpus Birigui 

856 4  $u drive.google.com/file/d/0B0nh1ZEuG0WWZm9UMjI4ZFBHVkU/view? 

usp=sharing 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B0nh1ZEuG0WWZm9UMjI4ZFBHVkU/view?
https://drive.google.com/file/d/0B0nh1ZEuG0WWZm9UMjI4ZFBHVkU/view?
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Dissertação 

 

Tag Ind. 

1 

Ind. 

2 

Campos e subcampos 

001   27310 

003   BR-SpIFSP 

005   20130904172832.0 

008   140130s1995 spb# ##m #000 0#por#d 

040   $a USP/SIBI  

$c BR-SpIFSP 

044   $a bl 

090   $a 510 $b V67m $8 4 

100 1  $a Vianna, Carlos Roberto 

245 1 0 $a Matemática e história : $b algumas relações e implicações pedagógicas   $c 

Carlos Roberto Vianna 

260   $c 1995. 

300   $a 228 f. 

502   $a Dissertação (mestrado em Educação) -- Faculdade de Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995 

520   $a Nesse trabalho busquei observar como tem aparecido a história da 

matemática em livros didáticos de variados níveis de ensino. Com o objetivo 

de fundamentar uma crítica a forma como tem sido usada a história da 

matemática para fins didáticos empreendi alguns estudos sobre autores 

favoráveis e desfavoráveis a este uso. Além disso, busquei uma 

fundamentação teórica mais aprofundada mediante a tentativa de explicitar 

minha própria concepção de história; para tanto apresentei alguns 

pressupostos quanto a história e ao trabalho do historiador, estes pressupostos 

foram utilizados ao tecer minhas análises sobre os livros didáticos. Para 

estabelecer esses pressupostos utilizei como referência básica os 

historiadores Edward Hallet Carr e E. P. Thompson, além do filósofo Adam 

Schaff. 

590   $d Didática 

650 0 4 $a Matemática $x ensino 

650 0 4 $a História da matemática 

700 1  $a Machado, Nílson José 
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$4 orient. 

710  2 $a Universidade de São Paulo $b Faculdade de Educação 
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Tese 

 

Tag Ind. 

1 

Ind. 

2 

Campos e subcampos 

001   38348 

008         s2001    spb    grm    000 0 por d 

040   $a BIBLIODATA $b por 

8204 0 4 $a 029.7 

090   $a T 

100 1  $a Valentim, Marta Lígia Pomim. 

245 1 0 $a Política nacional de informação para a produção de bases de dados em 

C&T : $b estabelecimento de critérios de avaliação $c Marta Lígia Pomim 

Valentim. - 

260   $a São Paulo : $b [s.n.], $c 2001 

300   $a 272 f. : $e anexo 

500   $a Orientadora: Johanna W. Smit 

502   $a Tese (doutorado) - Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações 

e Artes 

504   $a Inclui bibliografia 

650  4 $a Disseminação da informação 

650  4 $a Banco de dados - $x Gerencia 

690   $a Banco de dados (Produção) 

690   $a Tratamento da informação 

690   $a Ciência e tecnologia - Tratamento da informação 

710  2 $a Universidade de São Paulo $b Escola de Comunicações e Artes 
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Periódicos 

 

Tag Ind. 

1 

Ind. 

2 

Campos e subcampos 

001      26071 

003      BR-SpIFSP  

005      20150824101600.0  

008      140527c20019999spbqr#p#### #0 a1 #d  

022     $a 1677-499X 

022   $a 2177-451X (online)  

040      $a BR-SpIFSP  $c BR-SpIFSP   

090   $a 00 $8 4  

$a PE00007 $8 21  

$8 23  

097      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

$a B4 $c Interdisciplinar  

$a B5 $c Ciências Sociais Aplicadas I  

$a B5 $c Engenharias II  

$a B5 $c Medicina veterinária  

$a B5 $c Administração, Ciências contábeis e Turismo  

$a C $c Ciências de alimentos  

$a C $c Educação  

$a B5 $c Engenharias IV  

$a B5 $c Ensino  

$a B5 $c Engenharias III  

$a C $c Química  

245 0 0 $a Sinergia. Revista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de São Paulo  

260      $a São Paulo : $b IFSP, $c 2001.  

300      $a v.  

310      $a Trimestral, $b 2014- 

321   $a Anual, $b 2000 

$a Semestral, $b 2001-2010 

$a Quadrimestral, $b 2011-2013 

362 0  $a  v. 1, n. 1 (2000)- $z Site da revista 
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500   Anual, v. 1, n. 1 (2000); semestral, v. 2, n. 1 (2001) - v. 11, n. 2 (2010); 

quadrimestral, v. 12, n.1 (2011) - v. 14, n. 3 (2013) 

500      $a Disponível também em versão online.  

590      $a O Biblioteca do Câmpus Suzano possui os fascículos a partir v.5,n.2, 

jun./dez.2004.  

650 0 4 $a Educação profissional $z Brasil  

710 2  $a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  

856  4 $u www.cefetsp.br/edu/prp/sinergia  

 

 

 

Tag Ind. 

1 

Ind. 

2 

Campos e subcampos 

001   22173 

003   BR-BrIBI 

005   20150511094928.0 

007   cr n| |||||||| 

008   990616c19729999dfbtrzp       0   b1por d 

022 0  $a 0100-1965 

022 0  $a 1518-8353 

040   $a UNESP/BRC $b por 

210  1 $a Cienc. Inf. 

245 0 0 $a Ciência da informação 

260   $a Brasília $b Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, $c 

1972- 

310   |$ Quadrimestral, $b Jan. 1992- 

321   $a Semestral, $b 1972-1991 

362 1  $a Vol. 1, no. 1 (1972)- $z CCN/IBICT 

500   $a Sumário em inglês e português 

500   $a O índice de 1972-1992 foi publicado em 1994 v. 23 n. 1 

500   $a No período de 1972-1991, periodicidade semestral 

http://www.cefetsp.br/edu/prp/sinergia
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500   $a A partir de 1992 a periodicidade passa a ser quadrimestral 

500   $a Disponível também online 

520   $a A revista Ciência da Informação é uma publicação quadrimestral de 

trabalhos inéditos relacionados com a ciência da informação ou que 

apresentem resultados de estudos e pesquisas sobre as atividades do setor 

de informação em ciência e tecnologia. Entende-se por ciência da informação 

a área interdisciplinar concernente ao estudo dos fenômenos ligados à 

produção, organização, difusão e utilização de informações em todos os 

campos do saber. A atividade do setor de informação engloba componentes 

de vários outros setores e subsetores, como os da educação, cultura e 

pesquisa, telecomunicações e informática, nos seus aspectos relacionados à 

informação científica e tecnológica e à tecnologia da informação 

650  4 $a Ciência da informação 

710 2  $a IBICT 

856 4 0 $u revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/index $z Acesso ao texto eletronico 
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