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I – ÂMBITO 

 Aplicável à descrição bibliográfica de documentos em suporte papel ou suporte digital. 

II – OBJETIVOS 

 Identificar os documentos existentes no fundo bibliográfico da biblioteca ESEP. 

 Facilitar a localização e a recuperação da informação de documentos pertencentes ao fundo bibliográfico da 

ESEP. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Monografia – Publicação num ou mais volumes, de conteúdo unitário, composta por um texto e/ou ilustrações, 

apresentando-se sempre de uma forma completa. 

 Catalogação – operação técnica que consiste na descrição bibliográfica de um documento. 

 Descrição bibliográfica – conjunto de elementos ou dados bibliográficos que se recolhe e se utiliza para registar 

e identificar uma obra. 

 UNIMARC - Universal Machine Readable Cataloging (catalogação universal legível por computador). 

 Material não livro - documentação que se apresenta num tipo de suporte que não a de um livro (DVD, CD-

ROM).  

 Analítico - é uma parte componente de uma publicação periódica ou monografia, ou seja, é um artigo de uma 

revista ou um capítulo de monografia. 

 ISBN - número internacional normalizado das monografias. 

 ISSN – código numérico que constitui um identificador unívoco para cada título de publicação periódica. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Para artigos de revistas: 

 Antes de iniciar a catalogação, deve-se pesquisar na Base ANALI: Base de analíticos, para verificar se existe 

uma descrição bibliográfica igual ao documento que se pretende introduzir. 

 Para que seja pesquisável uma revista deve-se inserir o título da revista entre (< >) no campo item hospedeiro 

(séries). 

 Para monografias: 

 Na folha de descrição bibliográfica, no campo edição, não colocar o ponto no fim da abreviatura “ed” (exemplo 

– 3ª ed). 

 No campo cota, a ordem de registo deve ser a seguinte: cota, sigla (ESEP, ESEP (ag) Ana Guedes, ESEP 

(arq) monografia em arquivo (conforme a localização da monografia), número de inventário e o preço. Estes 

três registos devem ser separados entre si por uma barra vertical sem espaços. 

IV – RECURSOS 

 PO.09 - Carimbagem, registo, magnetização e atribuição de cotas. 
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 Aplicativo DocBase - módulo de gestão de edição de bases. 

 Regras portuguesas de catalogação. 

 CDU (Classificação Decimal Universal). 

 DeCS (Descritores das Ciências da Saúde). 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Monografias  

1. Abrir a base de dados “Docbase”, no módulo de gestão de edição de bases. 

CDSBC 

2. Fazer pesquisa por título ou autor para verificar se a monografia já existe, 

pressionando no ícon “pesquisar a base em edição” e digitar em “termo”. 

3. Proceder para monografias novas: 

3.1. Carregar no ícon “Criação de registos” e é gerada uma folha de recolha de 

dados nova; 

3.2. Preencher as seguintes folhas de recolha de dados: autorias, descrição 

BIBLIO, Index, Class e Unimarc; 

3.3. Preencher obrigatoriamente na “Descrição BIBLIO” os seguintes campos: 

 Título; responsabilidade; edição (sempre que esteja identificado uma 

nova edição); local da edição, nome do editor, data da edição; descrição 

física, ilustrações; coleção e nº de coleção; ISBN; língua do documento; 

país de publicação; cota; nome do catalogador; 

3.4. Preencher obrigatoriamente na folha de recolha de Index e Class os campos: 

assuntos e CDU; 

3.5. Preencher no campo UNIMARC “data 1”. 

4. Proceder para monografias já existentes: 

4.1. Tomar nota do número que se encontra antes do título; 

4.2. Sair da pesquisa; 

4.3. Entrar na folha correspondente à descrição do livro, digitando o número no 

campo MFN e na tecla ENTER; 

4.4. Posicionar o cursor no campo cota e pressionar a tecla INSERT (INS); 

4.5. Colocar a cota referente ao 2º exemplar e gravar. 

5. Entregar a monografia ao trabalhador adstrito à atividade atribuição de códigos de 

barras (IT.05) para dar continuidade ao processo. 

Material não livro  

1. Abrir a base de dados Docbase no módulo de gestão de edição de bases. 

CDSBC 

2. Pressionar com o rato em cima de “Modelo” e selecionar o modelo de recolha 

“ISBD (NL)” – material não livro. 

3. Preencher as seguintes folhas de recolha de dados: autorias, descrição, BIBLIO, 

Index, Class e Unimarc. 
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Ação Responsabilidade 

4. Preencher obrigatoriamente na Descrição BIBLIO os seguintes campos:  

 título e tipo de registo entre parênteses retos ”[ ]”; responsabilidade; edição 

(quando está mencionada no documento); local de edição; nome do editor; 

data de edição; descrição física (mencionar o tipo de material); ilustrações e 

dimensões; língua do documento; país de publicação; cota; data de entrada; 

nome do catalogador. 

CDSBC 

5. Colocar o código de acordo com o tipo de registo, no Unimarc, no campo “tipo de 

registo”, e preencher o campo “data 1”. 

Analíticos e revistas  

1. Abrir a base de dados DocBase no módulo de gestão de edição de bases. 

CDSBC 

2. Pressionar com o rato em cima de “Base” e selecionar a base ANALI: base de 

analíticos. 

3. Pressionar com o rato em cima de “Modelo” e selecionar o modelo de recolha ISBD 

(PC) – partes componentes (analíticos). 

4. Preencher as seguintes folhas de recolha de dados: autorias, descrição BIBLIO, 

Index, Class e Unimarc. 

5. Preencher obrigatoriamente na “Descrição BIBLIO” os seguintes campos:  

 Título; responsabilidade; item hospedeiro (séries); língua do documento; país 

de publicação; cota; nome do catalogador. 

6. Preencher os campos “assuntos” e “CDU” “na Index e Class. 

7. Preencher o campo “data 1” no Unimarc. 

8. Arrumar em local apropriado. 

 
 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 IT.05 – Atribuição de código de barras nas monografias e material não livro. 


