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APRESENTAÇÃO

O Manual de Catalogação da Rede BIM:
Pergamum e DSpace foi elaborado com a
finalidade de orientar e transmitir os conceitos,
normas e procedimentos que padronizam a
catalogação no sistema Pergamum e no sistema
DSpace.

Seu objetivo é atender, prioritariamente, aos
profissionais que trabalham nas bibliotecas
participantes da Rede BIM, a partir de orientações
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUCPR), gerente do sistema Pergamum, da 2ª
edição do Código de Catalogação Anglo Americano
(AACR2), das reuniões da Rede BIM realizadas em
anos anteriores e de dúvidas enviadas à Gerência
da Rede pelas Organizações Militares (OM)
integrantes. 



A REDE BIM

A Rede BIM, em funcionamento desde 2004, tem
como objetivo principal a integração e o
intercâmbio dos acervos das mais de 40
bibliotecas existentes no âmbito da Marinha em
uma única base de dados gerenciadora de
bibliotecas – o sistema Pergamum – que
proporciona consulta única com maior rapidez em
pesquisas, padronização no processamento
técnico e eficiência no atendimento aos usuários.

 



DISPOSIÇÕES GERAIS

A Gerência e a Coordenação da Rede BIM são de
competência da DPHDM, executadas pela Biblioteca da
Marinha (BM), que é responsável por prestar assessoria e
suporte, por meio dos treinamentos, às OM participantes da
Rede.

O contrato de manutenção do sistema Pergamum é firmado
entre a PUC-PR e a DPHDM, cabendo à DPHDM o
pagamento dos custos de manutenção, que abrange
possíveis erros que possam ocorrer no uso do sistema,
consultorias técnicas e atualizações de versões.

A BM é responsável por realizar os treinamentos de
utilização dos módulos, bem como dirimir as dúvidas de
catalogação e de correção da base. 

Recomenda-se que cada biblioteca tenha pelo menos um
profissional com formação em Biblioteconomia para
conduzir o processamento técnico do material a ser incluído
na base. 

Os treinamentos poderão ser agendados a qualquer tempo,
conforme a necessidade de cada biblioteca.



PERGAMUM



ACESSO E CONSULTA AO ACERVO

Acesso: 
Para iniciar a catalogação, o bibliotecário deve acessar o PergamumWeb, ambiente de produção
do Pergamum, que pode ser acessado pela intranet ou pela internet:

Intranet: www.dphdm.mb > Departamentos > Biblioteca da Marinha > PergamumWeb

Internet: https://www.marinha.mil.br/dphdm/inicio > PergamumWeb

É necessário inserir login no Pergamum, inserindo o usuário e a senha de acesso que foram
enviados pela Biblioteca da Marinha.



Consulta ao acervo: 
Antes de iniciar o cadastro, deverá ser realizada uma consulta ao acervo para verificar a
existência ou não do título a ser catalogado.

1º Passo: Acessar o módulo Catalogação > Cadastro

ACESSO E CONSULTA AO ACERVO



Consulta ao acervo: 
2º Passo: Clique em Consulta para pesquisar no acervo a existência do livro a ser catalogado.

Insira o termo de
pesquisa e clique

em Mostrar

Para filtrar a consulta, clique em Filtros e selecione uma das opções desejadas.

O Pergamum reconhece a tecla Tab, em vez da tecla Enter, quando é realizada
uma pesquisa. 

Uma outra forma de pesquisar a obra na base é clicando na Lupa, localizada no
canto superior direito da tela de início. 

ACESSO E CONSULTA AO ACERVO



Consulta ao acervo: 
3º Passo: Clique em Consulta para pesquisar no acervo a existência do livro a ser catalogado.

Insira o termo
de pesquisa

Para filtrar a consulta, clique em Filtros e selecione uma das opções desejadas.

Caso a obra já exista na base, sua inserção poderá ser feita na catalogação
existente, o que denominados Pendurar, que nada mais é do que criar um
exemplar da sua biblioteca na catalogação da biblioteca que o criou.

ACESSO E CONSULTA AO ACERVO



Caso o item exista em outra biblioteca da Rede BIM, mas não exista na sua biblioteca, ele
poderá ser pendurado, ou seja, poderemos aproveitar  a catalogação feita por outra biblioteca
da Rede para inserirmos nosso exemplar. Caso a obra pesquisada não exista na base, deverá
ser criada uma nova catalogação.

PENDURAR

Lembre-se que todos os dados da catalogação devem ser idênticos ao do exemplar que
você pretende inserir (pendurar). Para avançar no próximo passo, verifique se as
informações catalogadas conferem com a obra que você pretende inserir, analisando os
seguintes campos na planilha:

20 ISBN
100 Autor pessoal
245 Título principal
250 Edição
260 Publicação
300 Detalhes físicos

Quando o ISBN catalogado é idêntico ao da obra que pretendemos pendurar, trata-se da
mesma obra, ou seja, os outros campos não precisam ser analisados.

1º Passo: Realize uma consulta ao acervo, com o propósito de verificar a existência da obra.
Caso o item exista, clique na letra P de planilha para abrir a catalogação do documento.



2º Passo: Clique em Informações Iniciais.

3º Passo: Em Tabela de Classificação, selecione a edição da Classificação Decimal de
Dewey (CDD) ou Classificação Decimal Universal (CDU) utilizada pela sua biblioteca, o
número de classificação que você adotará e a sua unidade de informação.

Caso a biblioteca origem da catalogação possua a mesma edição da CDD ou CDU
utilizada pela sua biblioteca e tenha classificado a obra com a mesma notação que a sua,
não repita as informações. Apenas adicione a sua unidade de informação, conforme
abaixo, e clique em OK:

PENDURAR



Adicionando apenas a sua unidade de informação:

4º Passo: Caso o número de chamada do seu exemplar seja exatamente igual ao já catalogado,
vá no campo 90, subcampo 8 da planilha, clique no + para criar um novo subcampo e adicione
o número da sua biblioteca. Clique em Gravar.

Adicionando um novo número de chamada e/ou edição diferente da CDD/CDU:

5º Passo: Realizados todos os procedimentos acima, clique na aba Exemplares. 

Caso tenha adotado outro número de chamada e/ou possua outra edição da CDD/CDU, o
seu 4º passo será o seguinte:

PENDURAR



6º Passo: Na aba Exemplares, digite as informações do exemplar que está sendo pendurado.
Informações importantes a serem preenchidas: quantidade, situação, localização e unidade
organizacional, além de outras informações que julgar importante.

Caso tenha em mãos mais de um exemplar dessa mesma obra, não esqueça de indicar
em quantidade. O sistema cria automaticamente quantos exemplares forem
necessários, não sendo necessário pendurar um por um.

7º Passo: Clique em Inserir. 

8º Passo: Clique em Gravar.

9º Passo: Clique em Atualizar acervo.

O botão Atualizar acervo, quando não acionado, gera um acervo incompleto, ou seja, a
operação não é finalizada e atualizada. Seu uso é obrigatório que salvar as informações.

PENDURAR



Quando o título pesquisado já existe no sistema, mas a obra a ser catalogada não é a mesma
(outra edição, ano, editora, etc.), deverá ser criado um novo acervo, ou seja, uma nova
catalogação. Porém, para facilitar esse processo, existe uma funcionalidade chamada Copiar
acervo, que gera um acervo novo e repete os campos.

Exemplo:
Livro catalogado no sistema: "Marinha do Brasil: uma síntese histórica", do ano de 2018. 
Livro a ser catalogado: "Marinha do Brasil: uma síntese histórica, do ano de 2020. 

1º Passo: Realize a consulta ao acervo, clicando na Lupa, certificando-se de que existe o título na
base, porém a obra não é a mesma a ser catalogada (outra edição, ano, editora, etc.).

2º Passo: Clique no ícone Copiar acervo.

Os campos aparecerão preenchidos, porém, as Informações iniciais, campo 90 e
subcampo 8 e os exemplares deverãoo ser cadastrados, já que trata-se de um novo
acervo. As informações da nova obra catalogada deverão ser alteradas no novo cadastro,
antes de Gravar e Atualizar o acervo. 

COPIAR ACERVO



Quando o título pesquisado já existe no sistema, mas a obra a ser catalogada não é a mesma
(outra edição, ano, editora, etc.), deverá ser criado um novo acervo, ou seja, uma nova
catalogação. Porém, para facilitar esse processo, existe uma funcionalidade chamada Copiar
acervo, que gera um acervo novo e repete os campos.

Exemplo:
Livro catalogado no sistema: "Marinha do Brasil: uma síntese histórica", do ano de 2018. 
Livro a ser catalogado: "Marinha do Brasil: uma síntese histórica, do ano de 2020. 

1º Passo: Realize a consulta ao acervo, clicando na Lupa, certificando-se de que existe o título na
base, porém a obra não é a mesma a ser catalogada (outra edição, ano, editora, etc.).

2º Passo: Clique no ícone Copiar acervo.

Os campos aparecerão preenchidos, porém, as Informações iniciais, campo 90 e
subcampo 8 e os exemplares deverãoo ser cadastrados, já que trata-se de um novo
acervo. As informações da nova obra catalogada deverão ser alteradas no novo cadastro,
antes de Gravar e Atualizar o acervo. 

COPIAR ACERVO



1º Passo: Realize a consulta ao acervo, certificando-se de que não existe o título na base. Se
realizada a consulta e não for encontrada nenhuma obra igual ou com dados parecidos para
aproveitar a catalogação, é necessário cadastrar a obra.

2º Passo: Catalogação > Cadastro.

3º Passo: Nas Informações iniciais, em Tipo de Obra, selecione o tipo de obra a ser cadastrado
(Livro). Observe que o campo Líder já aparece parametrizado automaticamente.

LIVRO NOVO

4º Passo: Em Tabela de Classificação, insira a edição da Classificação Decimal de Dewey (CDD)
utilizada pela sua biblioteca, ou selecione a Classificação Decimal Universal (CDU); insira a
Classificação digitando o código, pesquisando nos códigos existentes ou pesquisando pelo
nome + espaço; e selecione a sua Unidade de Informação e clique em Gravar.

Obs1: O número de controle corresponde ao número do acervo que, por sua vez, corresponde
ao título da obra. 
Obs2: Para saber qual número preencher nos indicadores, posicione o cursor no quadrado e
clique em F12.



5º Passo: Preencha os campos básicos conforme a padronização a seguir:

Campo 008 - Dados fixos:
Data de entrada: aparece automaticamente e corresponde à data de entrada do material no
sistema (DD/MM/AA).
Primeira data: 2018
Lugar de Publicação: rjb (pesquise o estado correspondente na lupa e o código aparecerá)
Idioma: por (recupere o idioma, que está em inglês, clicando na lupa)

Acrescente demais informações que julgar necessário e clique em Gravar.

LIVRO NOVO



Campo 020 - ISBN: 
$a 9788570471178 (broch.)

Campo 040 - Instituição catalogadora: 
Preenchido automaticamente com a fonte catalogadora disponibilizada pela Library of
Congress (LC)
 

Campo 082 - CDD:
$a 359.00981
$2 22. ed. 
 

Obs: Se a biblioteca utilizar a CDU, preencha o Campo 080.

Campo 090 - Classificação
$a 359.00981
$b M332m
$c 2. ed. 2018 (edição e/ou ano)
$8 1 (insira o número da sua biblioteca e clique em Gravar)
 

Campo 100 - Autor principal: 
$a Amado, Jorge 
 

Campo 240 - Título original: 
Deve ser utilizado quando a obra é traduzida e há menção do título original.
 

Campo 245 - Título principal: 
$a Marinha do Brasil
$b uma síntese histórica
$c Jorge Amado
 

Campo 250 - Edição: 
$a 2. ed. 

 
 

LIVRO NOVO



Campo 260 - Lugar de publicação:
$a Rio de Janeiro
$b Atlas
$c 2018
 

Campo 300 - Descrição física: 
$a 320 p. 
$b il.; color.
$c 21 cm
 

Campo 650 - Assunto
$a Educação (insira até 5 assuntos, clicando em + para adicionar o subcampo)
 

Campo 700 - Entrada Secundária:
Quando se tratar de mais de um autor, lance o primeiro no campo 100 e o segundo no
campo 700.
 

6º Passo: Clique em Gravar.

Obs: Clique em Gravar à medida em que for preenchendo os campos, para não perder
nenhuma informação caso o sistema trave.

7º Passo: Clique na aba Vínculos. Acrescente a imagem da capa do livro catalogado. A imagem
deve ser recuperada na internet e salva na máquina. Selecione Capa/Imagem,  selecione o
arquivo a ser vinculado e clique em Inserir.

 

 
 

LIVRO NOVO



8º Passo: Clique na aba Exemplares. Insira as informações de acordo com a obra catalogada
(quantidade de exemplares, situação, localização, tipo de empréstimo, etc.) e clique em Inserir.
Na lateral da tela serão inseridos os exemplares conforme quantidade informada.

Obs: Se houver necessidade de alteração em algum dado, clique no lápis.
 

LIVRO NOVO

9º Passo: Clique em Gravar e depois clique em Atualizar acervo.
 



As produções científicas, monografias, teses e dissertações, só serão inseridas no sistema
Pergamum quando físicas. Os objetos digitais devem ser inseridos no sistema DSpace, para
recuperação no Repositório Institucional da Produção Científica da Marinha do Brasil (RI-MB).

1º Passo: Realize a consulta ao acervo, certificando-se de que não existe o título na base. Se
realizada a consulta e não for encontrada nenhuma obra igual ou com dados parecidos para
aproveitar a catalogação, é necessário cadastrar a obra.

2º Passo: Catalogação > Cadastro.

3º Passo: Nas Informações iniciais, em Tipo de Obra, selecione o tipo de obra a ser cadastrado
(Dissertações). Caso seja uma monografia, selecione 7 - Monografias; se for uma tese, clique
em 9 - Teses. Observe que o campo Líder já aparece parametrizado automaticamente.

 

MONOGRAFIAS, TESES E DISSERTAÇÕES

4º Passo: Em Tabela de Classificação, insira a edição da Classificação Decimal de Dewey (CDD)
utilizada pela sua biblioteca, ou selecione a Classificação Decimal Universal (CDU); insira a
Classificação digitando o código, pesquisando nos códigos existentes ou pesquisando pelo
nome + espaço; e selecione a sua Unidade de Informação e clique em Gravar.

 

Obs1: O número de controle corresponde ao número do acervo que, por sua vez, corresponde
ao título da obra. 
Obs2: Para saber qual número preencher nos indicadores, posicione o cursor no quadrado e
clique em F12.



5º Passo: Preencha os campos básicos conforme a padronização a seguir:

MONOGRAFIAS, TESES E DISSERTAÇÕES

Campo 008 - Dados fixos: 
Data de entrada: aparece automaticamente e corresponde à data de entrada do
material no sistema (DD/MM/AA).
Primeira data: 2018
Lugar de Publicação: rjb (pesquise o estado correspondente na lupa e o código
aparecerá)
Idioma: por (recupere o idioma, que está em inglês, clicando na lupa)

Acrescente demais informações que julgar necessário e clique em Gravar.



Campo 040 - Instituição catalogadora: 
Preenchido automaticamente com a fonte catalogadora disponibilizada pela Library of
Congress (LC)
 

Campo 082 - CDD:
$a 359.00981
$2 22. ed. 
 

Obs: Se a biblioteca utilizar a CDU, preencha o Campo 080.

Campo 090 - Classificação
$a 355
$b S586
$c 2012 (ano)
$8 1 (insira o número da sua biblioteca e clique em Gravar)
 

Campo 100 - Autor principal: 
$a Silva, Carlos André Lopes da

Campo 245 - Título principal: 
$a A Real Companhia e Academia dos Guardas-Marinha
$b aspectos de uma instituição militar de ensino na alvorada da profissionalização do
oficialato militar, 1808-1839
$c Carlos André Lopes da Silva ; orientador: Renato Luís do Couto Neto e Lemos
 

Campo 260 - Lugar de publicação:
$c 2012
 

Campo 300 - Descrição física:
$a 302 f.
$c 30 cm
 

MONOGRAFIAS, TESES E DISSERTAÇÕES



Campo 502 - Nota de dissertação/tese:
$a Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de História, Rio de
Janeiro, 2012.

Campo 504 - Nota bibliografia:
$a Inclui referências bibliográficas

Campo 520 - Nota de resumo
$a Inclua o resumo em português da obra, verificando a formatação.

Campo 530 - Forma adicional
$a Disponível em versão digital

Campo 610 - Assunto entidade
$a Academia de Marinha (Portugal)
$x História

Campo 650 - Assunto
$a Educação (insira até 5 assuntos, clicando em + para adicionar o subcampo)

Campo 700 - Entrada Secundária:
$a Lemos, Renato
$e Orientador

Campo 710 - Secundária de entidade
$a Universidade Federal do Rio de Janeiro
$b Instituto de História

Obs: Clique em Gravar à medida em que for preenchendo os campos, para não perder
nenhuma informação caso o sistema trave.

6º Passo: Clique em Gravar.
 
 

MONOGRAFIAS, TESES E DISSERTAÇÕES



8º Passo: Clique na aba Exemplares. Insira as informações de acordo com a obra catalogada
(quantidade de exemplares, situação, localização, tipo de empréstimo, etc.) e clique em Inserir.
Na lateral da tela serão inseridos os exemplares conforme quantidade informada.

Obs: Se houver necessidade de alteração em algum dado, clique no lápis.
 

9º Passo: Clique em Gravar e depois clique em Atualizar acervo.
 

MONOGRAFIAS, TESES E DISSERTAÇÕES



PERIÓDICOS

1º Passo: Realize a consulta ao acervo, certificando-se de que não existe o título na base. Se
realizada a consulta e não for encontrada nenhuma obra igual ou com dados parecidos para
aproveitar a catalogação, é necessário cadastrar a obra.

2º Passo: Catalogação > Cadastro.

3º Passo: Nas Informações iniciais, em Tipo de Obra, selecione o tipo de obra a ser cadastrado
(Periódico). Observe que o campo Líder já aparece parametrizado automaticamente.

4º Passo: Em Tabela de Classificação, insira a edição da Classificação Decimal de Dewey (CDD)
utilizada pela sua biblioteca, ou selecione a Classificação Decimal Universal (CDU); insira a
Classificação digitando o código, pesquisando nos códigos existentes ou pesquisando pelo
nome + espaço; e selecione a sua Unidade de Informação e clique em Gravar.

5º Passo: Informe a Periodicidade para que seja elaborado o Kardex de acordo com a
periodicidade mencionada. Clique em Gravar.



6º Passo: Preencha os campos básicos conforme a padronização a seguir:

Campo 007 - Campos fixos: 
Selecione o tipo de obra e a especificação do material. Acrescente demais informações que
julgar necessário e clique em Gravar.

PERIÓDICOS

Campo 008 - Dados fixos: 
Data de entrada: aparece automaticamente e corresponde à data de entrada do material no
sistema (DD/MM/AA).
Primeira data: 2000 (data do primeiro volume lançado dessa publicação). Caso não saiba,
digite: uuuu ou 19uu, se souber o século)
Segunda data: só deve ser preenchida quando a revista teve a data inicial e final de
publicação. Caso não tenha, digita 9999, que significa que o periódico é corrente.
Lugar de Publicação: rjb (pesquise o estado correspondente na lupa e o código aparecerá).
Idioma: por (recupere o idioma, que está em inglês, clicando na lupa).
Frequência: informe a periodicidade.
Regularidade: informe a regularidade.
Tipo de recurso contínuo: p - Periódico.
 

Acrescente demais informações que julgar necessário e clique em Gravar.



PERIÓDICOS

Campo 020 - ISSN: 
$a 0102-1788

Campo 040 - Instituição catalogadora: 
Preenchido automaticamente com a fonte catalogadora disponibilizada pela Library of
Congress (LC)
 

Campo 210 - Título abreviado:
$a Dialogos cienc.

Campo 245 - Título principal: 
$a Revista Marítima Brasileira
 

Campo 260 - Lugar de publicação: 
$a Rio de Janeiro
$b Escola Superior de Guerra
 

Campo 310 - Periodicidade atual
$a Trimestral
 

Campo 362 - Datas publicação
Usado para informar os dados do primeiro volume lançado dessa obra.
$a Vol. 1 (1983)-
 

Campo 650 - Assunto
$a História Naval (inserir até 5 assuntos)
 

Campo 856 - Recurso eletrônico
Gerado automaticamente, após a criação de Vínculos. 
 

 

 
 



PERIÓDICOS

8º Passo: Digite o ano correspondente em ano inicial e clique em + Ano. Clique sobre o mês
correspondente para inserir as informações do fascículo.

7º Passo: Clique em Gravar e clique em Kardex.

9º Passo: Insira os dados do fascículo.

Um fascículo com volume e
número.

Um fascículo com volume,
número e mais um
suplemento sem numeração



PERIÓDICOS

Um fascículo com volume,
número e mais um
suplemento com volume e
número próprio.

Um fascículo com volume
único e números geminados.

Um fascículo com volume e
número duplo.



PERIÓDICOS

Dois fascículos do mesmo
volume com números
distintos.

Fascículo com volume,
numeração do trimestre
mais o número do
fascículo.

Dois fascículos do mesmo
volume com números
distintos.



PERIÓDICOS

Um fascículo com volume e
número com duas
duplicatas.

Fascículo com ano e número,
sem indicação de volume.

Um fascículo com volume e
parte.



PERIÓDICOS

Um fascículo com volume e
número + um número
especial sem numeração.

Fascículo sem identificação
de volume e número,
trazendo somente número
especial.



PERIÓDICOS

10º Passo: Inseridos todos os dados do fascículo, clique em Gravar. Verifique os dados
gerados e feche a tela.

11º Passo: Insira o outro mês da mesma forma. Atualize o acervo.



Antes de indexar os artigos de um periódico é necessário catalogar o periódico no todo e inserir
toda a coleção no Kardex.

1º Passo: Realize a consulta ao acervo, certificando-se de que não existe o título na base. Se
realizada a consulta e não for encontrada nenhuma obra igual ou com dados parecidos para
aproveitar a catalogação, é necessário cadastrar a obra.

2º Passo: Catalogação > Cadastro.

3º Passo: Nas Informações iniciais, em Tipo de Obra, selecione o tipo de obra a ser cadastrado
(Artigo). Observe que o campo Líder já aparece parametrizado automaticamente.

4º Passo: Em Tabela de Classificação, insira a edição da Classificação Decimal de Dewey (CDD)
utilizada pela sua biblioteca, ou selecione a Classificação Decimal Universal (CDU); insira a
Classificação digitando o código, pesquisando nos códigos existentes ou pesquisando pelo
nome + espaço; e selecione a sua Unidade de Informação e clique em Gravar.

5º Passo: Em Acervos Indexados, digite o código de acervo e aperte TAB ou pesquise o título do
periódico. Em Coleção, selecione o fascículo desse artigo, informe a paginação inicial e final do
artigo e clique em Ok. Após, clique em Gravar.

ARTIGOS DE PERIÓDICOS



ARTIGOS DE PERIÓDICOS

6º Passo: Preencha os campos básicos conforme a padronização a seguir:

Campo 007 - Campos fixos: 
Selecione o tipo de obra e a especificação do material. Acrescente demais informações que
julgar necessário e clique em Gravar.

Campo 008 - Dados fixos: 
Data de entrada: aparece automaticamente e corresponde à data de entrada do material no
sistema (DD/MM/AA).
Primeira data: 2000 (data do primeiro volume lançado dessa publicação). Caso não saiba, digite:
uuuu ou 19uu, se souber o século)
Segunda data: só deve ser preenchida quando a revista teve a data inicial e final de publicação.
Caso não tenha, digita 9999, que significa que o periódico é corrente.
Lugar de Publicação: rjb (pesquise o estado correspondente na lupa e o código aparecerá).
Idioma: por (recupere o idioma, que está em inglês, clicando na lupa).
Frequência: informe a periodicidade.
Regularidade: informe a regularidade.
Tipo de recurso contínuo: p - Periódico.
Acrescente demais informações que julgar necessário e clique em Gravar.

Campo 020 - ISSN: 
$a 0102-1788

Campo 040 - Instituição catalogadora: 
Preenchido automaticamente com a fonte catalogadora disponibilizada pela Library of
Congress (LC)
 

Campo 210 - Título abreviado:
$a Dialogos cienc.

Campo 245 - Título principal: 
$a Revista Marítima Brasileira
 



ARTIGOS DE PERIÓDICOS

Campo 260 - Lugar de publicação:
$a Rio de Janeiro
$b Escola Superior de Guerra

Campo 310 - Periodicidade atual
$a Trimestral

Campo 362 - Datas publicação
Usado para informar os dados do primeiro volume lançado dessa obra.
$a Vol. 1 (1983)-

Campo 650 - Assunto
$a História Naval (inserir até 5 assuntos)

Campo 856 - Recurso eletrônico
Gerado automaticamente, após a criação de Vínculos.

Obs: Clique em Gravar à medida em que for preenchendo os campos, para não perder
nenhuma informação caso o sistema trave.

7º Passo: Clique em Gravar e depois clique em Atualizar acervo.



1º Passo: Realize a consulta ao acervo, certificando-se de que não existe o mapa catalogado na
base. Se realizada a consulta e não for encontrada nenhuma obra igual ou com dados parecidos
para aproveitar a catalogação, é necessário cadastrar a obra.

2º Passo: Catalogação > Cadastro.

3º Passo: Nas Informações iniciais, em Tipo de Obra, selecione o tipo de obra a ser cadastrado
(51 - Mapas). Observe que o campo Líder já aparece parametrizado automaticamente.

4º Passo: Em Tabela de Classificação, insira a edição da Classificação Decimal de Dewey (CDD)
utilizada pela sua biblioteca, ou selecione a Classificação Decimal Universal (CDU); insira a
Classificação digitando o código, pesquisando nos códigos existentes ou pesquisando pelo
nome + espaço; e selecione a sua Unidade de Informação e clique em Gravar.

5º Passo: Preencha os campos básicos conforme a padronização a seguir:

Campo 007 - Campos fixos:
Selecione o tipo de obra e a especificação do material. Acrescente demais informações que
julgar necessário e clique em Gravar.

MAPAS



Campo 090 - Classificação
$a 912.81
$b B632b
$c [1642]
$8 1 (insira o número da sua biblioteca e clique em Gravar)

Campo 100 - Autor principal:
$a Blaeu, Joan

Campo 245 - Título principal:
$a Brasilia
$b generis nobilitate armorum et litterarum scientia prestantmo Heroi Christoph: AB Artischav
Arciszewski. nhper in basilia per triennium tributo militum Prudentss. Fortiss. Feliciss. tabulam
hanc prono cultu D. D. D. Jahannes Blaeu
$c Johannes Blaeu

Campo 260 - Lugar de publicação:
$c [1642]

Campo 300 - Descrição física:
$a 1 mapa
$b color.
$c 40 x 50 cm

Campo 500 - Notas gerais:
$a Cartucho de título, com dedicatória para Christoph Artichofsk, decorado com brasão de
armas, coroa e figura de leão, nas cores amarelo, azul, rosa e vermelho. Cartucho de escala
ornado com anjos segurando instrumento de medição
$a Parte integrante do Atlas "Major siue Geographia Blaviana"
$a Gravura em metal aquarelado
$a Escala gráfica em milhas holandesas de 15 a 1 grau [= 4,3cm.] ; Escala gráfica em léguas
espanholas 17,5 a 1 grau [= 4,3cm.] ; Escala gráfica em léguas espanholas 17,5 a 1 grau [=
4,3cm.] ; Escala gráfica em milhas espanholas e francesas de 20 a 1 grau [= 4,3cm.]
$a Assinalados: rios, portos e as capitanias
$a Apresenta duas rosas-dos-ventos com flores-de-lis

MAPAS



$a Apresenta a Linha do Equador e Trópico de Capricórnio
$a Relevo representado em forma pictórica
$a Texto em latim no verso

Campo 650 - Assunto
$a Costa
$z Brasil
$x Mapas
$x Obras anteriores a 1800

Campo 651 - Assunto geográfico
$a Amazonas, Rio
$a Paraguai, Rio
$a Pará (Estado)

Obs: Clique em Gravar à medida em que for preenchendo os campos, para não perder
nenhuma informação caso o sistema trave.

6º Passo: Clique em Gravar.

7º Passo: Clique na aba Exemplares. Insira as informações de acordo com a obra catalogada
(quantidade de exemplares, situação, localização, tipo de empréstimo, etc.) e clique em Inserir.
Na lateral da tela serão inseridos os exemplares conforme quantidade informada.

Obs: Se houver necessidade de alteração em algum dado, clique no lápis.

MAPAS

8º Passo: Clique em Gravar e depois clique em Atualizar o acervo.



1º Passo: Realize a consulta ao acervo, certificando-se de que não existe o mapa catalogado na
base. Se realizada a consulta e não for encontrada nenhuma obra igual ou com dados parecidos
para aproveitar a catalogação, é necessário cadastrar a obra.

2º Passo: Catalogação > Cadastro.

3º Passo: Nas Informações iniciais, em Tipo de Obra, selecione o tipo de obra a ser cadastrado
(1 - Livros). Observe que o campo Líder já aparece parametrizado automaticamente.

4º Passo: Em Tabela de Classificação, insira a edição da Classificação Decimal de Dewey (CDD)
utilizada pela sua biblioteca, ou selecione a Classificação Decimal Universal (CDU); insira a
Classificação digitando o código, pesquisando nos códigos existentes ou pesquisando pelo
nome + espaço; e selecione a sua Unidade de Informação e clique em Gravar.

5º Passo: Preencha os campos básicos conforme a padronização a seguir:

Campo 008 - Dados fixos:
Data de entrada: aparece automaticamente e corresponde à data de entrada do material no
sistema (DD/MM/AA).
Primeira data: 1979
Lugar de Publicação: rjb (pesquise o estado correspondente na lupa e o código aparecerá)
Idioma: por (recupere o idioma, que está em inglês, clicando na lupa)

Acrescente demais informações que julgar necessário e clique em Gravar.

EVENTOS



Campo 082 - CDD:
$a 981.65
$2 23. ed. 
 

Obs: Se a biblioteca utilizar a CDU, preencha o Campo 080.

Campo 090 - Classificação
$a 981.65
$b S612a
$c 1979 (edição e/ou ano)
$8 1 (insira o número da sua biblioteca e clique em Gravar)
 

Campo 111 - Autor evento: 
$a Simpósio Comemorativo do Bicentenário da Restauração do Rio Grande
$n (3.
$d 1976 : 
$c Rio de Janeiro)
 

Campo 245 - Título principal: 
$a Anais...
 

Campo 260 - Lugar de publicação:
$a Rio de Janeiro
$b Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
$c 1979

Campo 300 - Descrição física:
$a 240 p.
$b il.; color.
$c 23 cm

EVENTOS



Campo 611 - Assunto evento
$a Geografia 

Campo 650 - Assunto 
$a Banco de dados

Campo 700 - Entrada Secundária:
Quando se tratar de mais de um autor, lance o primeiro no campo 100 e o segundo no campo
700.

Obs: Clique em Gravar à medida em que for preenchendo os campos, para não perder
nenhuma informação caso o sistema trave.

6º Passo: Clique em Gravar.

7º Passo: Clique na aba Exemplares. Insira as informações de acordo com a obra catalogada
(quantidade de exemplares, situação, localização, tipo de empréstimo, etc.) e clique em Inserir.
Na lateral da tela serão inseridos os exemplares conforme quantidade informada.

Obs: Se houver necessidade de alteração em algum dado, clique no lápis.

 

 
 

EVENTOS

8º Passo: Clique em Gravar e depois clique em Atualizar o acervo.



Por meio do módulo de Catalogação é possível realizar o vínculo de capas e documentos
eletrônicos à catalogação. Dessa forma, as capas das obras, fotografias e os documentos
poderão ficar disponíveis na consulta ao usuário.

Imagens na Consulta:

 

INCLUSÃO DE VÍNCULOS

8º Passo: Clique em Gravar e depois clique em Atualizar o acervo.



Procedimentos para cadastro de vínculos:

Obs: A inclusão do vínculo poderá ser realizada durante a catalogação ou após a atualização do
acervo.

1º Passo: Clique em Vínculos. Abrirá a tela abaixo:

 

 

INCLUSÃO DE VÍNCULOS

2º Passo: Escolha o tipo de vínculo desejado:
Links: utilizado para vincular arquivos. Exemplo: PDF, documentos word, excel, vídeos, etc.
Sumário: utilizado para o vínculo de sumários da obra. O sumário deverá ser escaneado e
vinculado ao acervo.
Capa / Imagem: utilizado para vincular a capa da obra ou imagens relacionadas à obra
catalogada.
Restrito: utilizado para vincular qualquer arquivo que seja necessário ser restrito, ou seja,
para que o usuário tenha acesso a ele é necessário permissão previamente definida em
Usuários/Unidade Organizacional (UO) >> Cadastro >> Nível de autorização.

3º Passo: Clique em Selecione arquivo a ser vinculado. Abrirá a tela para localizar, em seu
computador, o arquivo desejado.

4º Passo: Após selecionar o arquivo clique em Inserir.



5º Passo: Ao clicar em Inserir, observe que o arquivo será carregado para o canto inferior da
tela. Realize o mesmo procedimento para inserir quantos documentos ou imagens houver
necessidade. 

6º Passo: Ao finalizar a inclusão dos arquivos, clique em Gravar e depois clique em
Atualizar acervo.

Obs: Todos os tipos de vínculos, exceto o Restrito, geram, automaticamente, o campo 856
$u na planilha MARC 21.

INCLUSÃO DE VÍNCULOS



DSPACE



ACESSO AO SISTEMA



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO DSPACE



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO DSPACE



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO DSPACE



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO DSPACE



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO DSPACE



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO DSPACE



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO DSPACE



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO DSPACE



INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NO DSPACE



COMO EDITAR DOCUMENTOS JÁ INSERIDOS



COMO EDITAR DOCUMENTOS JÁ INSERIDOS



COMO EDITAR DOCUMENTOS JÁ INSERIDOS



COMO EDITAR DOCUMENTOS JÁ INSERIDOS



COMO EDITAR DOCUMENTOS JÁ INSERIDOS



COMO EDITAR DOCUMENTOS JÁ INSERIDOS



COMO EDITAR DOCUMENTOS JÁ INSERIDOS



Responsabilidade pelo conteúdo intelectual do livro - autor, co-autor(es), colaborador(es),
tradutor(es), editor(es), organizador(es), coordenador(es) ou outros responsáveis.

Autor – responsável intelectual pelo texto. A indicação de responsabilidade (após o título) é
precedida de espaço, barra oblíqua ( / ) e espaço. Registra-se a indicação de responsabilidade na
forma direta.

Co-autor – responsável intelectual pelo texto, escrito em conjunto por mais de um autor. Os co-
autores são registrados se forem até três, na forma como aparecem na página de rosto e, não
havendo nenhuma palavra de ligação entre eles, separados por vírgula e espaço. Havendo
quatro ou mais co-autores, registra-se o primeiro citado, seguido de espaço, reticências, espaço
e a expressão latina et al. entre colchetes. Ex.: ... [et al.]

Título principal – palavra, frase, carácter, ou grupo de caracteres, que normalmente aparecem
num item, dando nome a este ou à obra nele contida. 

 Título equivalente – é o título principal em outra língua, ou a tradução do título principal.
Registre os títulos equivalentes na ordem indicada por sua sequência ou seu layout na folha de
rosto.  

Subtítulo –  outras informações sobre o título. Outros títulos além do título principal um outro
título que acompanha o título principal ou título equivalente. O subtítulo é precedido de espaço,
dois pontos ( : ) e espaço.

Título da edição original, no caso de tradução (campo 240) – indica o título da obra que serviu de
base à tradução, seja o título na língua original ou uma versão em outra língua.

Tradutor – responsável intelectual pela versão do texto em outra língua. A indicação de tradutor,
após o(s) autor(es), vem precedida de espaço, ponto e vírgula ( ; ) e espaço. Se houver mais de
um tradutor, segue-se por vírgula. Caso o nome do tradutor não apareça na página de rosto,
deve-se retirar a informação de outra fonte e registrá-la entre colchetes.

Edição – todos os exemplares de um livro produzidos com a mesma matriz. A indicação de
edição compreende um número seguido da abreviação “ed.”, ou seu correspondente em outras
línguas. Para a língua portuguesa, substitui-se o número ordinal ou o número por extenso pelo
algarismo, seguido de ponto e espaço, a abreviação “ed.”. Ex.: 2. ed.

Obs.: Não se registra a primeira edição, exceto se aparecer registrada na folha de rosto a
indicação de “1a. edição”.
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Local de publicação – nome do lugar de publicação, distribuição etc. Em caso de muitos lugares
de um editor, distribuidor etc., transcreva o primeiro lugar. Se o nome do lugar de publicação,
distribuição, etc., for incerto, dê o nome de lugar provável, em português, se houver um,
seguido de um ponto de interrogação, e entre colchetes. Ex.:  [Tóquio?]

Editora – nome da editora/distribuidor responsável pela publicação. Registrar este nome logo
após o nome do lugar a ele correspondente. Registra-se, sempre, a primeira editora, embora
haja exceções. O nome da editora deve ser transcrito na forma mais breve pela qual possa ser
reconhecida. O nome da editora é precedido de espaço, dois pontos ( : ) e espaço.

Data de publicação – data em que a obra foi publicada, correspondendo a edição do livro em
processo de catalogação. Quando não há data de publicação, registra-se a data de copyright,
precedida da letra “c” minúscula. A data é precedida de vírgula e espaço ( , ).

Descrição física (paginação, volume, ilustração, dimensão, material adicional) – trata da
descrição das características físicas específicas. 

Paginação/Volume: registra-se o número de páginas, seguido de espaço, abreviação de página
“p.”. No caso de livro em mais de um volume, registra-se o número de volumes, seguido
de espaço, abreviação de volume “v.”. Ex.: 240 p. ; 3 v.

Ilustração: não são consideradas - ilustrações da página de rosto, vinhetas, decorações ou
tabelas. A indicação de ilustrações é precedida de espaço, dois pontos ( : ) e espaço,
acrescentando-se a abreviatura “il.”. Ex.: : il.

Dimensão: altura do livro, medida pela página de rosto nas brochuras e pela capa em obras
encadernadas. A altura é expressa em centímetros; quando há decimais, arredonda-se para o
número inteiro imediatamente superior. Ex.: 21,1 cm para 22 cm. A dimensão é precedida de
espaço, ponto e vírgula ( ; ) e espaço. Ex.: ; 22 cm.

Título da série e número do livro na série – é um título comum a muitos livros. Numa série
numerada, o número é registrado nos termos em que aparece no item. A série não tem
previsão de termino, nem de periodicidade. Com freqüência, o livro recebe um número dentro
da série. Quando este número vem precedido da palavra número ou volume, o termo
permanece, mas de forma abreviada: “n.” ou “v.”. Quando não há palavra, registra-se apenas o
número, sempre em algarismos arábicos. O número da série é precedida do nome da série,
espaço, ponto e vírgula ( ; ), espaço, abreviação de volume “v.” e espaço. Ex: Brasiliana ; v. 32

 
Notas, índices, informações bibliográficas – caso a obra possua um ou todos estes itens, faz-se
uma nota informal, iniciando pela palavra “Inclui”. Ex.:  Inclui bibliografias.
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 ISBN – é o número internacional padronizado do livro. O ISBN se compõe de quatro grupos de
dígitos: o primeiro grupo, de dois dígitos, corresponde à língua ou país de publicação; o segundo
grupo identifica o editor dentro da língua ou país; o terceiro grupo identifica o título em
determinada edição; o quarto grupo tem apenas um dígito de controle.

Assuntos – os pontos de acesso se apresentam sob forma padronizada (LC, BN etc.).

Número de Chamada (complemento, classificação, n° de Cutter, ano/edição, n° da biblioteca) –
número da localização do documento no local de guarda.  Ex.: $d R $a 658.42 $b L823d $c 1972
$8 1

($d) Complemento (quando existir): letras ou códigos para especificar a obra. Ex.: R – referência;
OR – obra rara.

($a) Classificação: é o assunto relacionado à obra. Pode ser usada os códigos CDD e CDU.

($b) N° de Cutter: é o número que cada autor leva na tabela Cutter.

($c) Ano e edição: ano e edição da publicação da obra. 

($8) N° da Biblioteca: número da instituição catalogadora.  

Fonte de catalogação – Código do MARC para instituição, quando houver, ou o nome da
instituição ou instituições que criaram ou copiaram e modificaram um registro. A fonte para
determinar esses códigos é o MARC Code List for Organizations, mantido pela Library of Cogress
(LC). Ex.:  $a BR-CuPUC $c BR-CuPUC

($a) Código de quem catalogou;
($c) Código de quem incluiu na máquina;
($d) Código da agencia que modificou o registro.
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