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1 INTRODUÇÃO

O presente Manual destina-se a subsidiar o trabalho de processamento técnico da
Biblioteca Deputado Camilo Prates, da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Esse processamento inclui as atividades de catalogação,
classificação e indexação.

A catalogação é baseada no Código de Catalogação Anglo-Americano - CCAA2 -
e na NBR-6023 - Informação e documentação - Referência - Elaboração, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Também é considerada como
fonte de pesquisa a Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional - RVBI.

Para classificação dos assuntos e notação de autor são utilizados,
respectivamente, a Classificação Decimal Universal - CDU - e a Tabela de Cutter.

Na indexação é utilizado o Vocabulário Controlado Básico - VCBS, mantido pela
Subsecretaria de Biblioteca do Senado Federal.

Serão objeto de análise deste manual, os materiais constantes da base de dados
BIBLIV, que engloba o acervo de livros, folhetos, textos de arquivo, materiais
especiais e Coleção Memória.

São descritas ainda as regras para entrada de dados na Base BIBLIV, tendo em
vista a utilização do software Microsis, para entrada e recuperação de dados, e do
software Infoemp, para controle de empréstimo.

Como complementação ao processamento técnico, são descritas ainda as
atividades de Disseminação da Informação e os relatórios estatísticos.

2 CONFERÊNCIA DO MATERIAL ADQUIRIDO

• Conferir os livros de acordo com as listas de compra e as notas fiscais,
verificando:

v' Estado físico da obra;
v' Se o ano da edição confere com o pedido (última edição);
/ Se o preço da nota fiscal confere com o preço da lista de compra.

• Anotar no verso da ultima folha da obra, a lápis: número da nota fiscal e preço
com desconto.
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3 APOSIÇÃO DE CARIMBOS

. Apor os carimbos:

v' Registro: no verso da folha de rosto. Seguindo-se a ordem numérica crescente
da listagem de registro, de acordo com o tipo de material. Este carimbo contém
o nome da instituição, o número de registro e a data;

V Origem: no verso da última folha. Este carimbo contém a origem do material
(compra, doação ou permuta), o preço, que deve ser preenchido com o
símbolo da moeda, a data e o número da nota fiscal;

V Propriedade: nas lombadas, na folha de rosto e nas páginas 15 e 50. Este
carimbo contém a informação "BIBLIOTECA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS".

4 REGISTRO

• Para cada tipo de material (ver Tabela 1) existe uma listagem numérica
seqüencial de registro

• Anotar na listagem numérica de registro o tipo de aquisição:
v Compra
v' Doação
v Permuta

• Anotar também na listagem numérica o tipo de material, de acordo com a
Tabela 1, bem como a data do registro.

• A listagem de registro será utilizada posteriormente para efeito de estatística
do material adquirido, quer seja por doação, compra ou permuta.

3
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Tabela 1 - Classificação e codificação dos materiais do acervo

TIPO DE MATERIAL	COLEÇÃO / ACERVO	FORMA
EP - Empréstimo

LIVRO	 RF - Coleção de Referência	 M
ME - Coleção Memória
CE - Coleção Especial
EP/ME — Teses	 T
FE - Folhetos de Empréstimos

FOLHETO	 FM - Folhetos Coleção Memória	F
AE - Textos de Arquivo para

TEXTO DE ARQUIVO	Empréstimo	 A
AM - Textos de Arquivo Coleção
Memória
RE - CD-ROM para Empréstimo

CD-ROM	 RR - CD-ROM para Coleção de	R
Referência
RM - CD-ROM Coleção
Memória
DE - Disquete para Empréstimo

DISQUETE	 DM - Disquete Coleção Memória	D
FITAS CASSETE	FC - Fitas Cassete	 K

VE - Fitas de Vídeo para
FITA DE VIDEO	Empréstimo	 V

VM - Fitas de Vídeo Coleção
Memória

MAPA	 MP - Mapas	 C
PERIÓDICO AVULSO(1) PA - Periódicos Avulsos	 PA
DIVERSOS(2)	DV - Diversos	 DV

(1) Utilizado para entrada de artigos de periódicos avulsos (que não constituem
coleção). Encontram-se na base de dados PERI.
(2) Utilizado para convites, folders, cartazes de eventos institucionais. Encontram-
se em uma base de dados separada, denominada DIVER.



5 MATERIAIS CONSTANTES EM CADA TIPO DE ACERVO

Coleção de Referência

É composta por dicionários, enciclopédias, almanaques e um exemplar recente de
materiais de consulta referencial tais como códigos, gramáticas, diretórios,
bibliografias, etc.

o Coleção Memória

É composta por um exemplar de materiais (livros, folhetos, vídeos etc.) publicados
pela ALMG ou sobre o legislativo mineiro.

o Coleção Especial

É composta por obras anteriores a 1960, sendo diferenciada do restante da
coleção de empréstimo por uma etiqueta dourada na lombada.

. Folhetos

São publicações de até 49 páginas.

Textos de arquivo

São textos avulsos, geralmente cópias xerox de artigos de periódico, trabalhos
apresentados em congressos e seminários bem como originais de normas
técnicas.

6 CONFERÊNCIA NA BASE AQUIS

Conferir se o livro consta na base AQUIS (base de materiais a serem adquiridos).
• Caso seja demanda especial ou empréstimo permanente, anotar observação

junto ao material para dar ciência ao solicitante
• Deletar o registro da base AQUIS.

7 PLANILHAMENTO

• Catalogar e indexar a obra na Base BIBLIV que possui duas planilhas para
entrada de dados e uma para manutenção da base:

- BIBLI: é utilizada para a entrada da maioria das publicações, sendo todos os
seus campos detalhados neste manual;
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- ARTPE: é utilizada para entrada de textos de arquivo que sejam cópias de
artigos de periódicos. Somente serão detalhados seus campos não
coincidentes com os da planilha BIBLI;

- NOVAQ: é utilizada para agilizar o preenchimento de novas aquisições: Área e
Novaq.

• Verificar primeiramente se a obra já existe no acervo, se mesma edição ou
não. Caso já exista a mesma edição e o mesmo ano de publicação basta
acrescentar novo exemplar no campo de registro com os respectivos dados de
aquisição;

• Caso exista outra edição, basta exportar e importar os dados dentro da própria
base BIBLIV e alterar apenas os dados que sofreram modificações, seguindo
os seguintes passos:
V' Exportação - Menu M - Serviço de arquivo mestre;
v' Submenu E - Exportar arquivo CDS/lSlS;
v Dentro deste submenu, preencher somente o campo "Limites de MFN" com

o número ou intervalo de números separados por barra. Caso seja único
MFN repeti-lo como no exemplo.

v' São descarregados o/os MFN's desta exportação que serão posteriormente
importados.
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( Importação - Menu M - Serviço de arquivo mestre;
v' Submenu 1 - Importar arquivo CDS/ISIS;
v' Dentro deste submenu, preencher somente o campo "Parâmetros de carga"

com a letra M de Fundir.
v São carregados o/os MFN's desta importação que foram previamente

exportados.
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jitação:

Não deixar espaço em branco ao final dos campos ou subcampos;
Não pontuar ao final dos campos ou subcampos, exceto em caso de
abreviaturas;
Separar os campos repetitivos com sinal de porcentagem (%);
Quando o título, notas etc., contiver o sinal de porcentagem (%),
escrever por extenso, para não confundir com campo repetitivo.
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7.1 Planilha BIBLI

7.1.1 Campo Material ( número do campo - v 2)

• Preencher com o tipo de material. No caso da base BIBLIV utilizar a letra L
para livros (campo default).

7.1.2 Campo Acervo ( número do campo - v 6)

• Preencher com a seguinte codificação:
EP (Empréstimo)
RF (Referência)
ME (Memória)
CE (Coleção Especial)

Obs.: Mais de um exemplar em acervos diferentes, separar com símbolo de
porcentagem (%).

7.1.3 Campo Forma ( número do campo - v 12)

• Preencher o campo de acordo com as letras indicadas na Tabela 1.

7.1.4 Campo Idioma ( número do campo - v 26)

• Preencher com as 3 primeiras letras do idioma (POR, ING, ALE, ITA, etc.).
Mais de um idioma, separar com o símbolo de porcentagem (%).

7.1.5 Campo Localização (número do campo - v 60)

• Fazer a classificação dos livros pela CDU.
• Antes de classificar o livros consultar a base BIBLIV para verificar se o

assunto já foi classificado. Em caso positivo, adotar a mesma classificação.
• Caso não exista o assunto na base BIBLIV, consultar o PRODASEN, base

BIBR (http://www.senado.gov.br/bibliotecal)  e a CDU, para formar um novo
número.

• Classificar os livros no número específico, utilizando os auxiliares quando
necessário, obedecendo a ordem de precedência das subdivisões, como
enumerado a seguir:
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Subdivisão	 Símbolo
1- ponto de vista;	 .00
2- lugar;	 (...)
3- tempo
4- forma;	 (0...)
5- língua (em ordem crescente).	=

• Quando for uma obra de referência a letra R deverá vir antes do número de
classificação, sendo anotada na folha de rosto do livro a lápis, utilizando
etiqueta vermelha na lombada do livro.

• Quando se tratar de outro material, preencher com o tipo de material por
extenso e caixa alta.
Ex.: TEXTO DE ARQUIVO; FITA DE VÍDEO; FOLHETO

7.1.6 Campo Notação Autor ( número do campo - v 62)

• Utilizar a Tabela Cutter (http://librarian. or. kr/reference/mark/cutterl  . htm)
para compor a notação.

• Quando dois números de chamada coincidirem, diferenciar utilizando a
segunda letra do título.

• Para materiais especiais (folhetos, textos, CD-ROMs, disquetes, fitas
cassete, fitas de vídeo, mapas) com um exemplar na Coleção de
Empréstimo e outro na Coleção Memória, anotar neste campo o número de
registro do exemplar pertencente ao acervo do empréstimo, a fim de
preservar a Coleção Memória.

7.1.7 Campo Complemento ( número do campo - v 999)

• Trata-se da complementação do número de chamada, sendo utilizado
somente para livros.

• Preencher com a data de publicação.
• Caso não haja data de publicação, ou se tratar de uma data incerta, deixar

o campo em branco.
• Para obras arquivadas no armário de aço, devido ao seu formato ou

tamanho, anotar neste campo a informação "ARMÁRIO".

7.1.8 Campo Autor Pessoal (número do campo - v 100)

• Adotar o sobrenome do autor em caixa alta, respeitando o Código de
Catalogação Anglo-Americano (CCAA2) para entradas de sobrenomes
estrangeiros, compostos e outros. Em caso de dúvida, consultar a base
AUTR do P RODASEN (http://www. senado.gov.br/biblioteca/).
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• Neste campo serão anotados até três autores com o sobrenome em caixa
alta, separados pelo símbolo de porcentagem (%). Quando houver mais de
três autores, entrar pelo primeiro, seguido da expressão latina et ai.

• Quando a obra for de autoria de entidade coletiva e possuir autor
individual, considerar autor o destacado na folha de rosto. Citar o autor
pessoal no campo de notas, com a informação "Elaborado por...".

• Quando houver vários autores e um organizador, compilador ou
coordenador, entrar pelo organizador, compilador ou coordenador,
seguido pela abreviatura Org., Comp. ou Coord. entre parênteses.
Quando houver mais de um organizador, compilador ou coordenador, citar
os três colocando as devidas abreviaturas, separando-os por símbolo de
porcentagem (%). Havendo mais de três citar o primeiro, seguido da
expressão latina et ai. Quando existir um organizador ou autor e vários
colaboradores, entrar pelo autor ou organizador (Org).
Ex.: FIGUEIREDO, Lúcia Valie (Org.).

• Não sendo possível identificar autor ou organizador, entrar pelo título,
colocando a primeira palavra em caixa alta, incluindo o artigo, se houver.

• Quando o nome do autor for abreviado, pesquisar seu nome completo,
visando a padronização do sistema. Caso haja diversidade, fazer correção.

• Pseudônimo:
v' Para obras escritas sob um único pseudônimo, adotar essa forma.

Ex.: Dinis, Júlio (e não Joaquim Guilherme Gomes Coelho)

v' Para pessoas que adotam ora o nome verdadeiro ora pseudônimo,
adotar o nome verdadeiro.
Ex.: Lima, Alceu de Amoroso (e não Tristão de Athayde)

v' Em caso de dúvida, adotar o nome que aparece na folha de rosto.
Obs.: Em ambos os casos anotar o nome verdadeiro ou pseudônimo, na
ordem direta, no Campo Notas Gerais.
Ex.: Obra publicada sob o pseudônimo de Tristão de Athayde.

Pseudônimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho
• Quando se tratar de livros psicografados, entrar pelo nome do espírito,

seguido da palavra "Espírito" entre parênteses.
Ex.: LUCIUS (Espírito).
Obs.: O nome do psicógrafo deve entrar no campo Notas Gerais.

• Títulos uniformes para entrada de autor: (individual ou coletivo)
/ BELO HORIZONTE (MG). Leis, decretos, etc.
( BETTO, Frei
v' BIBLIA. Português
V' BRASIL. Congresso. Senado
v' BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados
v' BRASIL. Constituição (1988)
v' BRASIL. Leis, decretos, etc.
v BRASIL. Ministério...
v' BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF)
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v' BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
v ESTADOS UNIDOS. Constituição (1787)
v' IGREJA CATÓLICA. Papa (João Paulo II)
( MINAS GERAIS. Assembléia Legislativa
v' MINAS GERAIS. Constituição (1989)
v MINAS GERAIS. Lei, decretos, etc.
v' MINAS GERAIS. Secretaria d.... (não utilizar a palavra Estado)
v' MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça
v' TOMAS, de Aquino, Santo

• Códigos, Constituições, CLTs comentados(as), anotados(s),
interpretados entrar pelo autor.

• Filho, Júnior, Neto etc.
( Usar a forma por extenso

Ex.: CRETELLA JUNIOR, José
MORAES FILHO, Evaristo de

7.1.9 Campo Autor Entidade( número do campo - v 110)
• Campo utilizado para entidade coletiva. Preencher com o nome da

entidade todo em caixa alta. Mais de uma entidade, separar com sinal de
porcentagem (%).
Obs.: Ver também as informações do Campo Autor pessoal (Item 7.8).

7.1.10 Campo Autor Evento ( número do campo - v 120)

• Utilizado para seminários, congressos, simpósios, conferências, encontros,
etc.

• Utilizar caixa alta, entrando pelo nome do evento, número, ano, cidade.
Mais de um, separar com %.
Ex.: CICLO DE DEBATES POLÍTICA AGRÍCOLA EM MINAS GERAIS, 2.,
1990, Belo Horizonte.

7.1.11 Campo Título ( número do campo — v 230)

• Título constante da folha de rosto, iniciando-se pelo símbolo 'a, seguido
do subtítulo, iniciado por Ab

• Incluir artigos e outros sinais (aspas, apóstrofo, etc.) entre < >, quando
iniciando título, para que seja alfabetado corretamente.

• Para títulos iniciados por números, incluir o número por extenso entre os
sinais < >, separando-os pelo sinal de igualdade (=), para correta
alfabetação.
Ex.: <Os> <100=cem> melhores contos de crime e mistério da literatura

universal.
• Para obras sem autor, a primeira palavra do título deverá ser escrita em

caixa alta.
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• Usar letra maiúscula somente na primeira palavra do título, exceto para
nomes próprios, os três poderes, substantivos comuns, quando ligados a
nomes próprios.
Ex.: Presidente FHC,

Município de Passos;
Ministério de Ciência e Tecnologia;
Poder Legislativo;
Constituição;
Teoria do Estado

• Livros com títulos equivalentes, separar com sinal de igualdade ( =)
Ex.: Perfil da economia brasileira = Guide to the Brazilian economy = Profil

de l'economie brésilienne = Perfil de Ia economia brasileia

7.1.12 Campo Tradutor ( número do campo - v 715)

• Entrar pela forma direta do nome. Mais de um, separar por sinal de
porcentagem (%).
Ex.: Paulo César Duque Estrada

7.1.13 Campo Edição ( número do campo - v 255)

• Informar a partir da segunda edição, preenchendo apenas com o número
da mesma.

• Incluir informações sobre revisão, atualização e ampliação de forma
abreviada (rev., atual., ampl.).

• Informar o responsável pela edição entre <>, após uma barra.
Ex.: 23. ed. rev. atual. / <José Carlos da Silva>

7.1.14 Campo Local (número do campo - v 260)

• Nome da cidade de publicação da obra. Quando não for capital, colocar a
sigla do Estado separado por vírgula.
Ex.: Campinas, SP

• Quando a cidade não for especificada, preencher com o local mais
próximo/genérico possível entre colchetes. Não utilizar [s.I].
Ex.: [Brasil]

7.1.15 Campo Editora ( número do campo - v 262)

• O nome do(a) editor(a) deve ser grafado tal como figura na publicação,
abreviando-se os prenomes e suprimindo-se os elementos relativos à
natureza jurídica ou comercial deste. Quando indispensáveis à
identificação, utilizá-los abreviados.
Ex.: Briquet de Lemos

Coimbra Ed.
Forense
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Revista dos Tribunais
EDIPRO
Fundação Getúlio Vargas
J. de Oliveira
J. Olympio
LED
Lex
Liv. do Advogado
Ur
Makron
Martins Fontes
Nacional
S. A. Fabris

o Quando houver mais de uma editora, separar por sinal de dois pontos
Ex.: EDUSP: Edgard Blucher.

. Quando a editora não for identificada, utilizar a expressão [s.n.].
o Para teses, não preencher esse campo, por se tratar de manuscrito. Caso

seja publicada comercialmente, indicar o nome da editora.

7.1.16 Campo Data de Publicação ( número do campo - v 270)

• Quando não houver data de publicação, pesquisar em outras partes do
documento (copyright, data de impressão, prefácio).

• Para obras sem data, não usar [s.d.]. Informar a data mais aproximada
entre colchetes.
Ex.: [1990?], [199-], [19--].

7.1.17 Campo Colação ( número do campo - v 300)
• Este campo é utilizado para descrição física da obra, como número de

páginas ou volumes, ilustrações, etc.
• Colocar a última página numerada, seguida da abreviatura p." para

página. Quando a obra for ilustrada, colocar "il.", para ilustração.
Ex.: 150p.il .

• Quando a obra não for paginada ou for paginada irregularmente,
anotar essas observações.
Ex.: 1 v. (não paginado) / 1 v. (paginação irregular)

• Quando não for possível identificar o número de volumes que
compõem a obra, utilizar "nv".

• Quando a obra for acompanhada de material especial, como disquetes,
CD's, etc. ou possuir separata, acrescentar essa observação.
Ex.: 2 v. + disquete

150 p. + separata
• Quando se tratar de material acondicionado em pasta de cartolina e

constituído de vários documentos , colocar esta observação no lugar da
paginação.
Ex.: 1 pasta
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• Se um conjunto de volumes tiver paginação contínua, registrar a
paginação entre parênteses, depois do número de volumes.

Ex.: 2 v. (1234 p.)
• Quando a obra for em volumes, ao invés da paginação, preencher o

campo com a quantidade de volumes, seguida da abreviatura para
volumes (v.). Quando, além de volumes a obra for dividida em partes ou
tomos ou volumes bibliográficos diferentes dos volumes físicos,
especificar.
Ex.: 3v.

7v. em 17t. il.
2 v. em 4 + separata

7.1.18 Campo Série ( número do campo - v 440)

• Transcrever o título da série, sem utilizar parênteses e sem a palavra
"Coleção" ou "Série", seguido de vírgula e do numeral em arábico
correspondente à obra, exceto quando o título da série contiver preposição
ou adjetivo. Usar letra maiúscula apenas na primeira letra da palavra inicial
ou quando for nome próprio.
Ex.: Primeiras leituras. Romance, 50

Coleção negra
Série da Saraiva

7.1.19 Campo Notas Gerais ( número do campo - v 500)

• Campo utilizado para registro de situações especiais ou informações
complementares.
Ex.: Título original:

Comentários a lei complementar...
Na capa: Como utilizar e conduzir...
Originalmente apresentado como tese (doutorado) - Escola de...
Trabalho apresentado no....
Inclui glossário
Obra assinada sob pseudônimo de Tristão de Athayde
Elaborado por...
Obra coletiva de autoria da Ed. Saraiva com a colaboração de....
Em anexo tabelas....
Empréstimo permanente GSI
Adendo especial
Cópia xerox
Inclui disquete
A Biblioteca não possui v.1
Edição atualizada até a Emenda....

• Havendo mais de uma nota, separar por sinal de porcentagem (%).
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7.1.20 Campo Notas de Conteúdo ( número do campo - v 520)

• Campo utilizado para registro de informações sobre o conteúdo da obra.
• Nas coletâneas, preencher esse campo com os títulos dos trabalhos,

seguido do nome do autor na ordem direta separado por barra. Para
separar um trabalho do outro, utilizar ponto e vírgula (;).
Ex.: Reforma administrativa e marco legal das organizações sociais no

Brasil / Paulo Modesto; Filantrópicas e contribuição social / Celso
Barroso Leite

• Quando a obra for dividida em volumes ou parte, registrar os títulos dos
volumes neste campo, separando-os por ponto e vírgula (;).
Ex.: v.1 - O ponto de partida; v.2 - Reinterpretando o espaço mineiro; v.3 -

Infra-estrutura: sustentando o desenvolvimento; v.4 - Transformando o
desenvolvimento na agropecuária; v.5 - Consolidando posições na
mineração.

7.1.21 Campo Assunto ( número do campo - v 665)

• A busca dos descritores deve ser precedida de uma leitura técnica da
obra, devendo necessariamente ser consultados títulos, notas, gráficos,
orelha, prefácio, apresentação, introdução, contracapa, sumário etc.

• Consultar o tesauro do PRODASEN (VCBS - Vocabulário Controlado
Básico) impresso ou on-line (http:llwebthes.senado.gov.br/thes/) e a Base
BIBR (http://www.senado.gov ,br/bibliotecal). Havendo necessidade de se
criar um termo, anotar em todos os exemplares dos tesauros impressos.

• Quando a representação de um assunto exigir vários elementos
(descritores, especificadores, local e data), esses devem estar dispostos
em um mesmo parágrafo, separados por hífen (-), formando uma frase
documental lógica, na seguinte ordem:
Descritor - específicador(es) - lugar (data)

Exceções são os casos em que se usa o nome geográfico como próprio
assunto e no caso de legislação comentada.
Ex.: Belo Horizonte (MG) - Lei orgânica

Brasil - Política e governo
Minas Gerais - Condições econômicas
Constituição - Brasil (1988) - Comentários
Código de processo civil - Brasil (1973) - Comentários

Separar os descritores pelo sinal de porcentagem (%).
O assunto específico da obra, corres pondente ao número de
classificação, deve vir em primeiro lugar.

• Quando o assunto específico da obra for uma lei com apelido, utilizar o
apelido como descritor, seguido do nome do lugar e data entre parênteses.
Ex.: Lei de imprensa - Brasil (1967)

Lei de responsabilidade fiscal - Brasil (2000)
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• Para constituições, utilizar o descritor Constituição, seguido do local e
data.
Ex.: Constituição - Brasil (1988)

Constituição - França (1956)
• Em caso de município, colocar a sigla do Estado. Em se tratando de

distrito, bairros, pontos turísticos, acidentes geográficos, entrar pelo
nome dos mesmos, seguido pelo nome do município e entre parênteses, a
sigla do Estado.
Ex.: Brumal - Santa Bárbara (MG)

Palácio da Inconfidência - Belo Horizonte (MG)
• Em caso de capitais com mesma denominação do Estado, diferenciar

como se segue:
Ex.: São Paulo (Estado); São Paulo (SP)

• Em caso de regiões de estados, países, etc.
Ex.: Brasil, Região Nordeste - Condições sociais

Estatística - Brasil, Região Sudeste
Irrigação - Minas Gerais, Região Norte
Zona da Mata - Minas Gerais

• Em se tratando de estudos comparativos e/ou de relação de
reciorocidade entre até três países, todos devem ser mencionados,
separando-os por vírgula.
Ex.: Relações internacionais - Brasil, Estados Unidos

Comércio exterior - Brasil, Argentina
Casamento civil - Direito comparado - Brasil, França, Itália

• Em caso de sigla, entrar com o nome da instituição, programa, evento etc.
por extenso, com as primeiras letras em caixa alta, seguida da sigla entre
parênteses.
Ex.: Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)

Tribunal de Contas da União (TCU)
Sistema Financeiro da Habitação (SFH)

• Em caso de nome Pessoal, entrar com nome completo em caixa baixa (ver
Item 6.8).
Ex.: Andrade, Carlos Drummond de

• Nas biografias, entrar a categoria ou nome do biografado na ordem
inversa, seguido do descritor "Biografia".
Ex.: Político - Biografia - Brasil

Andrade, Carlos Drummond de - Biografia

• Em caso de entrevistas, utilizar o descritor "Entrevista" associado somente
ao nome do entrevistado, não utilizando-o nos assuntos específicos.
Ex.: Neves, Lucas Moreira, Cardeal - Entrevista%lgreja e problemas sociais

• Para congressos, seminários, fóruns, etc., utilizar o descritor
"Congresso" após o assunto específico, seguido do local. Sendo
necessário, citar o nome do evento, seguido da data entre parênteses.
Ex.: Recursos hídricos - Congresso - Minas Gerais%Seminário Legislativo

Aguas de Minas 11(2002)
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Fórum Social Mundial (2001 )%Fórum Econômico Mundial (2001)
• Indicar jurisdição e a data, entre parênteses, em casos de códigos,

eleições e eventos periódicos (copas, olimpíadas etc.).
Ex.: Eleição - Brasil (2002)

Futebol - Coréia - Japão (2002)
Código de processo civil - Brasil (1973) - Alteração (1994)
Constituição - Brasil (1988)

• Verifica-se exceção à regra de ordenação da data quando esta compõe o
descritor, em especial os períodos históricos.
Ex.: Revolução (1930) - Brasil

Planejamento econômico - Brasil (1975-1979)
• Em se tratando de períodos históricos, não colocar entre parênteses.

Ex.: Documentos históricos - Serro (MG) - Séc. XVIII
Filosofia - Idade Média

7.1.22 Campo Registro (número do campo - v 70)

• O campo é composto pelo número de registro, volume, acervo, mês e ano
em que a obra foi registrada, forma de aquisição e valor da obra.

• Transcrever o número e a data que constam no carimbo de registro no
verso da folha de rosto da obra.

• Transcrever os dados referentes à forma de aquisição e valor da obra
constantes no carimbo de origem no verso da última folha.

• Separar os registros com sinal de porcentagem. (%).
• Preencher o campo separando os subcampos como no exemplo abaixo:

Aanúmero
^b-volume
^d-acervo
Aeano/mês (preencher o ano com quatro dígitos e o mês com dois dígitos)
Af4orma aquisição (C para compra e D para doação)
Av-valor (sem usar R$)

Ex.: Aa 1371 4Abv . 2dEPe200208AfCAv31 , 00%AaAE1 5AdAEAe200208AfD

7.1.23 Campo Novaq ( número do campo - v 900)

• Campo utilizado para delimitar as novas aquisições que serão exportadas
para o sistema de empréstimo (lnfoemp). Neste caso, preencher com a
palavra "novo". Após a exportação, substituir a palavra "novo" pelo ano e
mês da entrada dos dados.
Ex.: 200301



7.1.24 Campo Área Novaq ( número do campo - v 902)

• Preencher esse campo com uma das áreas de assunto para Disseminação
Seletiva da Informação, de acordo com o Anexo 3.

7.1.25 Campo Banco de Conhecimento (número do campo - v 998)

• Campo utilizado para compor o Banco de Conhecimento Legislativo
formado por artigos técnicos produzidos por servidores, além de teses,
dissertações e monografias disponíveis na Biblioteca, pretendendo-se criar
uma referência nacional sobre conhecimentos na área legislativa.

• Preencher o campo com a letra "X", caso a publicação seja selecionada
para fazer parte do Banco de Conhecimento.

7.2 Planilha ARTPE (ver nota 1 da tabela 1)

7.2.1 Campo Cutter ( número do campo - v 62)

. Preencher com o número de registro.

7.2.2 Campo Título do Artigo ( número do campo - v 230)

• Título do artigo, iniciando-se pelo símbolo Aa, seguido do subtítulo, se
houver, iniciado por Ab, sem espaço.

• Incluir artigos e outros sinais (aspas, apóstrofo, etc.) entre < >, quando
iniciando título, para que seja alfabetado corretamente.

• Para títulos iniciados por números, incluir o número por extenso entre os
sinais < >, separando-os pelo sinal de igualdade (=), para correta
alfabetação.
Ex.: <Os> <100=cem> melhores contos de crime e mistério da literatura

universal.
• Para textos sem autor, primeira palavra do título em caixa alta.
• Usar letra maiúscula somente na primeira palavra do título, exceto para

nomes próprios, os três poderes, substantivos comuns, quando ligados a
nomes próprios.
Ex.: Município de Passos;

Ministério de Ciência e Tecnologia;
Poder Legislativo;
Constituição;
Teoria do Estado

7.2.3 Campo Periódico ( número do campo - v 800)

• Título do periódico, incluindo artigos entre <>, quando iniciando o título.
• Preencher o título por extenso sem abreviações.
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7.2.4 Campo Volume ( número do campo - v 801)

. Informar apenas o número do volume, sem utilizar a abreviação v.

7.2.5 Campo Número ( número do campo - v 802)

• Informar apenas o número, sem utilizar a abreviação n.
• Quando se tratar de dois ou mais números publicados conjuntamente,

separá-los por barra (1).

7.2.6 Campo Página ( número do campo - v 803)

• Preencher com a página inicial e final do artigo, separadas por hífen.

7.2.7 Campo Mês ( número do campo - v 804)

• Preencher com as abreviaturas em português dos meses: jan., fev., mar.,
abr., maio, jun., jul., ago., set., out., nov., dez.

• Para outros idiomas, verificar norma de abreviaturas da ABNT (NBR-6023).
• Quando se tratar de período que abranja mais de um mês, separar por

barra (1).

7.2.8 Campo Notas ( número do campo - v 500)

• Informar o título de fascículos ou edições especiais, suplementos, etc.,
quando houver.

8 ANOTAÇÃO DO NÚMERO DE CHAMADA NA FOLHA DE ROSTO

• Essa anotação deve ser feita no canto superior direito da folha de rosto, a
lápis, observando um espaço para possíveis encadernações onde seja
necessário corte superior e lateral.

• Quando a obra pertencer à Coleção Memória, anotar a sigla "ME" antes do
número de chamada.
Ex.: ME	 ME

329(81)	F-285
M663c
1990

• Quando for obra de referência, anotar a letra "R" acima do número de
chamada.
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Ex.:R
804.0-3
P489

1991

• Quando a obra possuir volume/tomo, anotá-lo abaixo da data.
Ex.: 336.213.5(81)

M264i
2001
v.1 t.2

9 PREPARAÇÃO DO MATERIAL ESPECIAL E BIBLIOGRÁFICO

• Confeccionar as etiquetas de acordo com o número de chamada ou
localização do material, constantes na folha de rosto. As etiquetas das
obras de referência devem ser datilografadas em vermelho (ver ANEXO 4).

• O material deve ser preparado de acordo com o tipo.
v' Livros e obras de referência: afixar a etiqueta com a classificação a

meio centímetro acima da base do livro, colocando-a de maneira que o
primeiro número fique alinhada com a extremidade esquerda da
lombada. Colar papeleta de data no verso da última página, onde deve
constar o número de registro, exceto em obras de referência.

/ Folhetos, textos de arquivo, periódicos avulsos, fitas de vídeo,
disquetes e CD-ROM's: afixar a etiqueta com o número de registro,
sendo que a papeleta de devolução deve ser afixada somente nos
folhetos e textos de arquivo.

v Materiais da Coleção Memória: afixar a etiqueta com número de
chamada ou localização.

v' Mapas: apor somente o carimbo de registro, sem etiqueta.
• Conferir se as etiquetas foram corretamente datilografadas.

10 GERAÇÃO E CONFERÊNCIA DE RELATÓRIOS

• Após o planilhamento e preparação dos materiais é necessária a geração de
um relatório de conferência, visando detectar possíveis erros de
processamento e/ou digitação, seguindo os seguintes passos:
' Pesquisar no Microisis todos os materiais recém-adquiridos, usando a

expressão de busca: NOVAQ=NOVO.
v' Salvar a busca.
v' Na tela principal do Microisis, entrar na opção P, de SERVIÇO DE

ORDENAÇÃO E IMPRESSÃO.
Dentro deste menu, digitar a letra P, de PLANILHA DE IMPRESSÃO DO
SISTEMA.
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v' Dentro da planilha exibida, preencher os seguintes campos:
- Nome arq. SAVE: digitar o nome utilizado para salvar a pesquisa;
- Campo Títulos: escrever dados de identificação do relatório
- Formato de impressão: utilizar o formato @BIBLIV, para exibição de
todos os campos da base;
- Arquivo de impressão: digitar um nome qualquer. Ex. novaq

( Deixar os demais campos como se encontram.

-t f ^- u1c, RLTAO	NiI	AE EILI'___________________________

rLr:
whc	_____ Wi- j	 .	Tm:i '-	cua

rhc r	Nn	li	 .j1

ãgraf	 Ordener s/: .	,	1uii1h

de impres

IÇkO:	usit-.ir	 i1tma	i-a-	

-

	

Lii L	L

iI.

v Abrir oWord
v' Dentro do Word abrir a opção ARQUIVO e dentro desta a opção ABRIR

para procurar o arquivo salvo no Microisis com o nome NOVAQ ( por
exemplo), que se encontra no diretório C:\ISIS\TRAB.

v' Dentro deste subdiretório, abrir o arquivo NOVAQ, que deverá abrir com a
mensagem CONVERTER ARQUIVO, selecionando-se a opção TEXTO MS-
DOS.

OBS.: Para que o Word exiba essa mensagem, deve-se configurar o
programa através da opção FERRAMENTAS/OPÇÕES/GERAL, marcando
a opção CONFIRMAR CONVERSÃO AO ABRIR. Não é necessário fazer
essa alteração todas as vezes em que se vai gerar o relatório. Uma vez
marcada e confirmada, ela permanece gravada no Word.
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v' Com o arquivo aberto no Word, utilizar a correção ortográfica do programa,
a fim de marcar os erros antes de iniciar a impressão. Abrir a opção
FERRAMENTAS/ORTOGRAFIA E GRAMÁTICA e iniciar a correção.

11 EXPORTAÇÃO PARA O SISTEMA DE EMPRÉSTIMO INFOEM?

• Após o planilhamento, conferência dos relatórios e preparação dos materiais é
necessária a exportação dos dados para o sistema de empréstimo, seguindo-
se os seguintes passos:
v" Pesquisar no Microisis todos os materiais recém-adquiridos, usando a

expressão de busca: NOVAQ=NOVO
' Salvara busca.

v" Na tela principal do Microisis, entrar na opção P, de SERVIÇO DE
ORDENAÇÃO E IMPRESSÃO.

v' Dentro deste menu, digitar a letra P, de PLANILHA DE IMPRESSÃO DO
SISTEMA

v' Dentro da planilha exibida, preencher os seguintes campos:
- Nome arq. SAVE: digitar o nome utilizado para salvar a pesquisa
- Formato de impressão: utilizar o formato MFN/, para que seja exibido
apenas os MFN's dos livros recém-adquiridos. Este procedimento é
adotado, tendo em vista a possibilidade de haver MFN's não seqüenciais,
devido ao reaproveitamento dos mesmos ou inserção de novos exemplares.
- Arquivo de impressão: digitar um nome qualquer. Ex. novaq

v' Deixar os demais campos como se encontram
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v' Abrir oWord.
Dentro do Word abrir a opção ARQUIVO e dentro desta, a opção ABRIR
para procurar o arquivo salvo no Microisis com o nome por exemplo novaq,
que se encontra no diretório C;\ISIS\TRAB. Será produzida uma listagem
como abaixo:
010437
010522
010523
010524
010525
010526
010527
010528
010529
010530
010531
010532
010533
010534
010535
010536
010537
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v' Selecionar a lista completa e copiar.
/ Abrir o lnfoemp, no microcomputador de empréstimo (operação local) em

um dos módulos: ADMINISTRAÇÃO ou OPERAÇÃO, da Base ACERVO
GERAL.

v' Escolher a opção FERRAMENTAS e dentro desta a opção IMPORTAR
MATERIAIS POR MFN.

v' Selecionar a base r:\bases\bibIivbibIiv.mst.
v Copiar a lista de MFN5.

.-	..--	
_••i

irr

[A] BIflI.IV [R:\hscs[bhIMBibIiv.rnsI]

cr.J fid	MFU	::.c	ij:	ir,

L

4

CiriueIir/Sir

L	 -

-

v' Clicar em atualizar.
v' Caso algum registro esteja duplicado, aparecerão os MFNs com os

números de registro repetidos. Neste caso a segunda ocorrência ficará sem
registro no sistema, sendo necessário corrigir a base BIBLIV e reimportar.

v Após a exportação, substituir a expressão NOVO no campo NOVAQ, pelo
ano/mês (ver Item 7.23)
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12 EXIBIÇÃO DOS LIVROS RECÉM-ADQUIRIDOS

Após o processo de importação dos dados para o sistema de empréstimo, os
livros são expostos durante uma semana na estante de Novas Aquisições, na
Biblioteca, sendo possível seu empréstimo antes de findar esse prazo, para
atender a demandas especiais.

13 DISSEMINAÇÃO SELETIVA DE INFORMAÇÃO

Mensalmente, devem ser divulgados via correio eletrônico as novas aquisições
de livros, através dos seguintes procedimentos:
( Pesquisar no Microisis todos os materiais recém-adquiridos, no mês

desejado, usando a expressão de busca: NOVAQ=ANO/MES, como por
exemplo NOVAQ 200302, o que pesquisaria todos os materiais
adquiridos em fevereiro de 2003.

v' Salvara busca.
í Na tela principal do Microisis, entrar na opção P, de SERVIÇO DE

ORDENAÇÃO E IMPRESSÃO.
Dentro deste menu, digitar a letra 5, de PLANILHA DE IMPRESSÃO DO
USUÁRIO

'7 Escolher a planilha PYPRN, que possui alguns campos default e remete
para a planilha de ordenação PYSRN. Através destas planilhas será emitido
um relatório ordenado por área de assunto e por autor/título.

'7 Dentro da primeira planilha exibida, preencher os seguintes campos:
- Nome arq. SAVE: digitar o nome utilizado para salvar a pesquisa
- Arquivo de impressão: digitar um nome qualquer. Ex.: novaq

( Deixar os demais campos como se encontram, bem como a segunda
planilha exibida

à
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Planilha PYPRN
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v' Abrir oWord
v' Dentro do Word abrir a opção ARQUIVO e dentro desta a opção ABRIR

para procurar o arquivo salvo no Microisis, que se encontra no diretório
C:\ISIS\TRAB.

v' Dentro deste subdiretório, abrir o arquivo, que deverá abrir com a
mensagem CONVERTER ARQUIVO, selecionando-se a opção TEXTO MS-
DOS.

OBS.: Para que o Word exiba essa mensagem, deve-se configurar o
programa através da opção FERRAMENTAS/OPÇOES/GERAL, marcando
a opção CONFIRMAR CONVERSÃO AO ABRIR. Não é necessário fazer
essa alteração todas as vezes em que se vai gerar o relatório. Uma vez
marcada e confirmada, ela permanece gravada no Word.

v Editar o relatório para envio pelo correio eletrônico, utilizando a formatação
especificada no anexo 4.

v Endereçar cada mensagem aos respectivos grupos de usuários, de acordo
com o anexo 3.

14 ESTATÍSTICA

• Mensalmente são realizadas estatísticas de processamento técnico, por tipo de
material, utilizando-se as listas de registro:
v' Livros (Anexo 6);
v' Materiais diversos (Anexo 7);
v' Coleção Memória (Anexo 8);

• Mensalmente são realizadas estatísticas de divulgação de novas aquisições
através do correio eletrônico, que incluem livros e periódicos (Anexo 9).

• Anualmente é apresentado um relatório contendo todos os dados estatísticos
de processamento técnico.
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ANEXOS
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ANEXO 1 PLANILHA BIBLI

BASE DE DADOS: BIBLIV

*

Acervo: EP	Forma: M	Idioma: PORMaterial ......: L

Localização...: EM
PROCESSAMENTO_____
Notação autor.: -
Autor pessoal.:

Autor entidade:

Autor evento..:

Título ........ :

Tradutor ......

Edição ........
Local.........
Editora .......
Ano publicação:
Série .........
Notas gerais..:

Notas conteúdo:

Assunto .......

Complemento:

Colação:

Registro ......: adEP"e200303'f

NOVAQ .........: novo
ÁREA NOVAQ .... :
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ANEXO 2 PLANILHA ARTPE

BASE DE DADOS: BIBLIV

Material ......: L
Localização...: -

Autor pessoal.: -

Autor entidade:

Autor evento..:

Título do
artigo........ : "a

Tradutor ......

Periódico .....
Local .........
Volume .......
Mês ...........
Série .........
Notas ..........

Assunto .......

Registro ......

NOVAQ período.:
ÁREA .........

Acervo: EP 	Forma: M 	POR
Cutter.:

Número .....: 	Página:
Ano .......
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ANEXO 3 ÁREAS DE ASSUNTO NO MICROISIS /GRUPOS DE USUÁRIOS DO
CORREIO ELETRÔNICO

1. ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
2. ARTE E ARQUITETURA
3. CIÊNCIA & TECNOLOGIA
4. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
5. CIÊNCIA POLÍTICA
6. CIÊNCIAS HUMANAS
7. COLEÇÃO MEMÓRIA
8. COMUNICAÇÃO SOCIAL
9. COOPERATIVISMO
li. DIREITO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
12.DIREITO AGRÁRIO
13.DIREITO AMBIENTAL
14.DIREITO CIVIL
15.DIREITO COMERCIAL
16.DIREITO CONSTITUCIONAL
17.DIREITO DO CONSUMIDOR
18. DIREITO DO TRABALHO
19.DIREITO ELEITORAL
20. DIREITO GERAL
21.DIREITO INTERNACIONAL
22. DIREITO MUNICIPAL
23. DIREITO PENAL
24. DIREITO PREVIDENCIÁRIO
25. DIREITO TRIBUTÁRIO
26. ECONOMIA
27. EDUCAÇÃO
28. GEOGRAFIA E HISTORIA
29. INFORMÁTICA
30. LINGÜÍSTICA E LITERATURA
31.SAÚDE PÚBLICA
32. SERVIÇO SOCIAL
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ANEXO 4 PREPARAÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL E BIBLIOGRÁFICO

ETIQUETAS PARA FOLHETOS

ME
F-245

- A etiqueta deve ser datilografada sem espaço entre as letras;
- o tamanho da etiqueta deve ser de 2,5 por 2,0 cm;
- deve conter o tipo do acervo (EP ou ME) e, embaixo deste, o número do

registro precedido pela letra F;
- afixar a etiqueta no lado esquerdo da capa, a 1,5 cm da margem inferior,

cobrindo-a com fita adesiva.

ETIQUETAS PARA PASTAS

EP
A-124

- A etiqueta deve ser datilografada sem espaço entre as letras;
- o tamanho da etiqueta deve ser de 3,0 por 2,0 cm;
- deve conter o tipo do acervo (EP ou ME) e, embaixo deste, o número do

registro precedido pela letra A;
- afixar a etiqueta no lado direito da capa, a 0,5 cm da margem inferior, cobrindo-

a com fita adesiva. A etiqueta deve ficar legível no sentido horizontal;
- o texto deve ser distribuído uniformemente dentro da pasta, sendo grampeado

somente na primeira aba, de forma que o grampo não apareça na capa;
- colar as duas abas depois de grampeados.

ETIQUETAS PARA PERIÓDICO AVULSO

PA-25

- A etiqueta para periódico avulso deve ser impressa em vermelho.
- afixar a etiqueta na lombada, a 1,5 cm da margem inferior, cobrindo-a com fita

adesiva.

4

35



ANEXO 5 MODELO DE MENSAGEM DE NOVAS AQUISIÇÕES (DSI)

Prezado usuário,

Estamos encaminhando relação de títulos recebidos pela Biblioteca durante o mês
de fevereiro, da área Direito Civil.
As obras já estão disponíveis para empréstimo domiciliar.

CAHALI, Yussef Said (Org.). Constituição Federal; Código civil; Código de
processo civil: atualizados até 04.01 .2002. 4. ed. rev., atual, e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002. 1356 p. + supl. (RT mini-códigos). Suplementado
pelo Novo código civil, lei 10.40612002, em vigor a partir de 11.01.2003.
Localização: 347(81 )(094) /C 1  32c 12002

HAGE, Jorge. Omissão inconstitucional e direito subjetivo: uma apreciação da
jurisprudência do STF à luz da doutrina contemporânea. Brasília: Brasília Jurídica,
1999. 237 p. Originalmente apresentado como dissertação (mestrado).
Localização: 342(81) / H1410 11999

PUOLI, José Carlos Baptista. Os poderes do juiz e as reformas do processo civil.
São Paulo: J. de Oliveira, 2002. 232 p.
Localização: 347.962(81) / P984p 12002

SÁ, José Adonis CalIou de Araújo.	Ação civil pública e controle de
constitucional idade. Belo Horizonte: Dei Rey, 2002. 187 p. Originalmente
publicado como dissertação de mestrado à Universidade Federal do Ceará.
Localização: 347.922(81) / SI lia 12002

WELTER, Belmiro Pedro. Coisa julgada na investigação de paternidade. 2. ed.
Porto Alegre: Síntese, 2002. 212 p. Edição revista e atualizada de acordo com a
Constituição Federal de 1988 e leis n° 8560192 e 10.406, de 11.01.2002 (de
acordo com o novo código civil).
Localização: 347.63(81) / W464c 12002

Atenciosamente,
Biblioteca da ALEMG

Visite a página da Biblioteca na Internet em
http://www.almg.gov.br/biblioteca
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA
ÚLTIMA DATA CARIMBADA

CÕd. 0120.25


