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I – ÂMBITO 

♦ Aplicável à identificação e localização de monografias, obras de referência e materiais disponibilizados na 

biblioteca da ESEP. 

II – OBJETIVOS 

♦ Identificar as obras, monografias e materiais adquiridos e oferecidos.  

♦ Assegurar o controlo de registo e controlo anti-roubo. 

♦ Organizar os documentos de modo a facilitar o seu acesso. 

♦ Harmonizar os processos de organização da biblioteca. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

♦ Número de registo – trata-se de um número atribuído a uma monografia ou a material não-livro durante o processo 

de registo, ou seja, durante o processo de inventariação das monografias ou material não-livro após a aquisição 

(compra ou oferta). Para cada monografia é dado um número único. 

♦ Material não-livro – todo o material que não seja livro ou revista (CD-ROM/DVDs/CD-áudio). 

♦ Folha de rosto – página de uma monografia onde se encontram os dados essenciais de uma obra, como o nome 

do autor, título, subtítulo, local de publicação, editora, data de publicação, edição, além de outras informações. É 

a fonte que fornece os dados necessários à identificação da obra. 

♦ Folha de sumário – folha onde consta um resumo ou índice do conteúdo da revista. 

♦ Magnetização – consiste na colocação de uma fita magnética nas monografias e revistas, que permitirá detetar 

através do sistema anti-roubo, caso não sejam desmagnetizados. 

♦ ISBD – Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada (International Standart Bibliographic Description).  

♦ Cota – é o elemento que permite localizar o documento nas estantes. É composta por uma notação (CDU) e alguns 

elementos identificativos do documento, varia de instituição para instituição. 

♦ CDU – Classificação Decimal Universal que representa o assunto através de uma notação numérica. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

♦ Todas as monografias e revistas devem ser carimbadas e magnetizadas. 

♦ O carimbo de registo (ESEP – Biblioteca; Nº de Inventário/ano) deve-se colocar na folha de rosto das monografias, 

e o carimbo de posse (ESEP – Biblioteca) na última folha da monografia em local que não afete qualquer parte do 

texto ou imagem. 

♦ Nas revistas coloca-se o carimbo de posse na folha do sumário. 

♦ Cada documento (monografia e material não livro) deverá ter o seu número de inventário sequencial. 

♦ A numeração das revistas é dada pelo título da revista/ano/número. 

♦ O material não livro não é carimbado nem magnetizado, apenas é colocado o número de inventário na catalogação. 

♦ São usadas cores distintas de etiquetas de cotas conforme os documentos que pertençam ao grupo livre ou 

interdito ao empréstimo. 

♦ As etiquetas de cor verde pertencem ao grupo de documentos que podem ser emprestados. 
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♦ As etiquetas de cor vermelha pertencem ao grupo de documentos interditos ao empréstimo, sendo de consulta 

local, nomeadamente as revistas, obras de referência e determinadas monografias. 

♦ As etiquetas devem ser coladas nas lombadas das monografias ao mesmo nível, independentemente do formato. 

Devendo ter uma margem de cerca de 2 cm entre a parte inferior da lombada das monografias e a etiqueta. 

♦ Nos documentos encadernados com argolas, a etiqueta deve ser colocada na capa, na parte inferior esquerda, 

com a mesma orientação do ponto anterior. 

♦ Nos casos de documentos excecionais, como monografias antigas, não é colocado cota na lombada, mas, escrita 

manualmente a lápis na folha de rosto da monografia no canto superior esquerdo. 

♦ Nas caixas dos CDs ou DVDs, a cota deve ser colada no canto inferior esquerdo. 

♦ A atribuição de cotas segue o seguinte critério: 

o No caso de monografias deve-se atribuir a notação (CDU) correspondente ao assunto, seguida das três 

primeiras letras do apelido do autor e das três primeiras letras significativas do título: 

Notação-CDU Autor Título 

616-083  

(Enfermagem) 

MAD 

(Madureira) 

ENF 

  (A Enfermagem) 

 

 

 

  

o Sempre que não haja autor atribuído, atribuir a CDU seguida das três primeiras letras do título: 

616-083 TEO 

 

 

 

 

o No caso de existir mais do que um exemplar do documento, dever-se-á identificar na cota o número 

do respetivo exemplar: 

Nº INVENTÁRIO* VOL. Nº EXEMPLARES 

7452 V1 -2 

616-083 

TEO 

7452 

616-083 

TEO 

V1 

616-083 

TEO-2 

o No caso de obras de referência atribuir a notação CDU, depois o designativo do dicionário (DG – Dicionário 

Geral; DT – Dicionário Temático; EG – Enciclopédia Geral; ET – Enciclopédia Temática), o idioma do 

documento (P/I – Português/Inglês; F/P – Francês/Português; P/P – Português…), data de edição, exemplar. 

Com esta opção os dicionários ficam ordenados por designativo e por ano: 

 

616-083 
MAD 
ENF 

 

616-083 
TEO 
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CDU Designativo Data de Edição Nº de Exemplares / Vol. 

030 DG P/P 2005 2 

030 ET PSI 2003 V1 

 

 

 

 

 

o Para material não livro atribuir a cota pelo designativo do tipo de material, seguido de uma numeração 

sequencial de registo no aplicativo DocBase, exemplo: 

− CD-áudio: CD-1; CD-2; CD-3… 

− CD-ROM : CDR-1; CDR-2; CDR-3… 

− DVD: DVD-1; DVD-2… 

− Teses em formato digital: CD-T-1; CD-T-2… 

IV – RECURSOS  

♦ PG.10 – Gestão documental. 

♦ Carimbo de posse. 

♦ Carimbo de registo (inventário). 

♦ Fitas magnéticas (DS-B2-N) da 3M. 

♦ CDU – Tabela de Autoridade. 

♦ Etiquetas de cores vermelhas e verdes. 

♦ Película protetora de cotas. 

♦ Aplicativo DocBase – Gestão edição de bases. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Monografias  

1. Abrir a monografia na folha de rosto. 

CDBSC 

2. Colocar o carimbo de registo (inventário). 

3. Colocar o número de inventário (nº sequencial) e ano de registo de acordo 

com o último dado no aplicativo em uso. 

4. Colocar o carimbo de posse na última folha da monografia. 

5. Abrir a monografia, mais ao menos a meio e tirar a película protetora mais 

pequena da fita magnética, colar o mais encostado à esquerda e pressionar 

com a folha e retirar a película protetora maior, fechar a monografia e 

pressionar junto à lombada. 

6. Catalogar de acordo com a IT.04 – Catalogação. 

Material não livro  

1. Atribuir um número de inventário no momento de catalogação no aplicativo 

DocBase. 
CDBSC 

030 
DG 
P/P 

2005-2 
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Ação Responsabilidade 

2. Catalogar de acordo com a IT.04 – Catalogação.  

Revistas  

1. Abrir a revista na folha do sumário. 

CDBSC 
2. Colocar o carimbo de posse. 

3. Colocar fita magnética conforme o modo de proceder para a monografia. 

4. Registar de acordo com a IT.06 – Registo de revistas no kardex. 

Atribuição de cotas  

1. Analisar os documentos quanto ao assunto para atribuição de cota. 

CDBSC 

2. Aplicar os seguintes critérios de atribuição de cotas. 

2.1. Monografias: 

2.1.1 Atribuir a notação (CDU) correspondente ao assunto conforme 

orientações quanto à execução (B); 

2.1.2 Fazer a entrada por título, sempre que não haja autor atribuído; 

2.1.3 Conferir se há cotas iguais: 

2.1.3.1.No caso de existir a possibilidade dos documentos terem cotas iguais, 

dever-se-á utilizar o número de inventário; 

2.1.3.2.No caso dos documentos serem compostos por vários volumes, dever-

se-á indicar o respetivo volume na cota; 

2.1.3.3.No caso de existir mais do que um exemplar do documento, dever-se-á 

identificar na cota o número do respetivo exemplar; 

2.1.3.4.Ao colocar o número de inventário (na cota) numa obra com vários 

volumes ou exemplares, fica o número de inventário do primeiro volume 

em todas as cotas. 

2.2. Obras de referência: 

2.2.1. Atribuir a notação CDU, conforme orientações quanto à execução (B). 

2.3. Material não livro: 

2.3.1. Atribuir a cota pelo designativo do tipo de material; 

2.3.2. Imprimir e colar etiquetas e películas. 
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VI – FLUXOGRAMA 

 

 

 

 

 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

♦ IT.04 – Catalogação. 

♦ IT.06 – Registo de revistas no kardex. 

 

   

 

Carimbagem, registo e 
magnetização 

Carimbagem Nº de 
inventário 

Magnetização 

Catalogação 


