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Normas de Preenchimento do bloco 6xx 

 
 

Nota Introdutória 

 
A necessidade de uniformização num catálogo colectivo implica a existência de regras e procedimentos 
comuns, pelo que se dá continuidade à realização de Notas Técnicas que deverão ser observadas e 
respeitadas pelos utilizadores do Aleph. 
 
Sugestões ou propostas deverão ser remetidas ao Grupo de Normalização através do email 
biblioteca@fba.ul.pt ou pelo correio para os Serviços de Documentação da Universidade de Lisboa. 
 

 

1. Normas de preenchimento do bloco 6xx 

 
A qualidade deverá ser um critério a ter em conta no preenchimento dos registos. Dever-se-ão respeitar as 
normas definidas para o preenchimento do bloco 6--, de acordo com as especificações do Manual Unimarc. 
 
Antes da introdução de novos registos e do preenchimento de qualquer destes campos, deverá sempre ser 
feita a consulta prévia aos índices respectivos da ULB01 (tecla F3) e da ULB10 (autoridades) (teclas 
CTRL+F3) e escolher , sempre que possível, uma entrada já constituída. 
 
Os campos e sub-campos UNIMARC referenciados nesta nota técnica são os mais frequentemente 
utilizados na indexação no SIBUL. Para utilização dos restantes campos, consultar o Manual Unimarc, 2ª  
edição, 1999 
 

Campos Procedimento 

600 e 601 consulta dos índices de autores (ULB10) 

Restantes campos consulta dos índices de assuntos (ULB10) 
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Campo 600 - Nome de Pessoa Usado como Assunto 

 

 

�Conteúdo 
 
Utiliza-se para o registo de cabeçalhos de Nome de Pessoa Usado como Assunto. Estes cabeçalhos têm 
a mesma estrutura que os cabeçalhos de autor pessoa-física dos campos 700, 701 e 702. Os subcampos 
mais utilizados são: $a, $b, $c, $d e $f. Ao contrário destes, podem ser acrescentados outros sub-campos 
que especifiquem facetas temáticas, geográficas ou cronológicas.  

 

 

Indicadores 
 
São os utilizados nos campos 700, 701 e 702: 

 

Indicador 1 

Branco  

  

Indicador 2 - Forma do cabeçalho 

0 Entrada pelo nome próprio ou pela forma directa 

2 Entrada pelo apelido (forma indirecta) 

 

Sub-campos 
 

$a – Palavra de ordem 

$b – Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem 

$c – Elementos de identificação ou distinção 

$d – Numerais romanos 

$f – Datas  

$x – Subdivisão de assunto  

$y – Subdivisão geográfica 

$z – Subdivisão cronológica 

$2 – Código do sistema  

 
 

Nota: Embora a utilização do subcampo $2 seja de uso obrigatório, decidiu-se que no âmbito do SIBUL este 

subcampo não seja preenchido. Quando da troca de registos com outros sistemas este subcampo será 

automaticamente preenchido. 

 

 
 

� Exemplos 
 

1. 600#1$aPessoa,$bFernando,$f1888-1935 
2. 600#1$aPessoa,$bFernando,$f1888-1935$xBiografias 

(de preferência, evitar a utilização do $x – ver Recomendação) 
3. 600#0$aVirgílio,$f70-19 a.C. 
4. 600#0$aDuarte,$cRei de Portugal,$f1391-1438 
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�Recomendação 
 
Recomenda-se apenas o preenchimento dos sub-campos $a, $b, $c, $d e $f a fim de evitar a duplicação 
de entradas nos índices de assuntos para o mesmo autor (ver exemplos). Sugere-se que as entradas por 
$x sejam substituídas por entradas $a no campo 606. 
 
Exemplo: 

 Em vez de: 600#1$aPessoa,$bFernando,$f1888-1935$xBiografias 

 Usar:            600#1$aPessoa,$bFernando,$f1888-1935 

606##$aBiografias$2ULSD 

 
 
 
Campo 601 - Nome de Colectividade Usado como Assunto 

 

 

�Conteúdo 
 
Utiliza-se para o registo de cabeçalhos de Nome de Colectividade usado como Assunto. Estes cabeçalhos 
têm a mesma estrutura que os cabeçalhos de colectividade usados como autor dos campos 710, 711 e 712 . 
 
Os sub-campos $a, $b, $c, $d, $e e  $f são os mais utilizados nos campos 710, 711 e 712. 

 
Podem ainda ser acrescentados outros sub-campos que especifiquem facetas temáticas, geográficas ou 
cronológicas.  

 

 

Indicadores 
 
São os utilizados nos campos 710, 711 e 712: 

 

Indicador 1 - Colectividade-grupo eventual 

0 Colectividade-instituição 

1 Colectividade –grupo eventual 

Indicador 2 - Forma do cabeçalho 

0 Entrada pela forma invertida 

1 Entrada por designativo geográfico    

2 Entrada por ordem directa 

 

 

Sub-campos 
 

$a – Palavra de ordem 

$b – Subdivisão (ou nome da colectividade se se entrou pelo nome da localidade) 

$c – Elementos de identificação  

$d – Número do grupo eventual 

$e – Local do grupo–eventual 

$f – Data do grupo-eventual 

$x – Subdivisão de assunto 

$y – Subdivisão geográfica 

$z – Subdivisão cronológica 

$2 – Código do sistema  
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Nota: Embora a utilização do subcampo $2 seja de uso obrigatório, decidiu-se que no âmbito do SIBUL este 

subcampo não seja preenchido. Quando da troca de registos com outros sistemas este subcampo será 

automaticamente preenchido. 

 

 

 

� Exemplos 
 
 

1. 60102$aUniversidade de Lisboa.$bFaculdade de Letras.$bDepartamento de 
Românicas 

2. 60101$aLisboa.$bCâmara Municipal.$bDepartamento de Construção da Habitação 
3. 60101$aPortugal.$bMinistério da Ciência e da Tecnologia.$bObservatório das 

Ciências e das Tecnologias 

4. 60112$aCongresso Brasileiro de Língua e Literatura,$d<<8º=     8>>,$eRio de 
Janeiro,$f1976 

 

 

�Recomendação 
 
Para a construção dos cabeçalhos dos Nomes de Colectividade deverão ser  respeitadas as Regras 
Portuguesas de Catalogação. 
 
 

 
 
Campo 602 - Nome de Família usado como Assunto 

 

 

�Conteúdo 
 
Utiliza-se para o registo de cabeçalhos de Nome de Família usado como Assunto. Estes cabeçalhos têm 
a mesma estrutura que os cabeçalhos de Nome de Família usados como Autor do campo 720, 721 e 
722. 
 
Os sub-campos $a e $f são os utilizados no campo 720, 721. O sub-campo $a inclui o nome de família e 
uma especificação como “(Família)” ou “(Casa)”. 
 
Ao contrário do campo 720, podem ser acrescentados outros sub-campos que especifiquem facetas 
temáticas, geográficas ou cronológicas. 
 

 

 

Indicadores 
 
São os utilizados nos campos 710, 711 e 712: 

 

Indicador 1 

Branco  

Indicador 2 

Branco  
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Sub-campos 
 

$a – Palavra de ordem 

$f – Datas  

$x – Subdivisão de assunto 

$y – Subdivisão geográfica 

$z – Subdivisão cronológica 

$2 – Código do sistema  

 
Nota: Neste campo não se utiliza o subcampo $b . Embora a utilização do subcampo $2 seja de uso obrigatório, 

decidiu-se que no âmbito do SIBUL este subcampo não seja preenchido. Quando da troca de registos com outros 

sistemas este subcampo será automaticamente preenchido. 

 

 
� Exemplos 
 
 

1. 602##$aRoby (Família) 
 

2. 602##$aMascarenhas (Família)$z1550-1800 
 

3. 602##$aSá (Família)$yBrasil$zséc.16-17 

 

 
 

Campo 605 - Título Usado como Assunto  

 

 
�Conteúdo 
 
Utiliza-se para o registo de cabeçalhos de Título usado como Assunto. Os subcampos mais utilizados 
são os abaixo mencionados. 
 
 

Indicadores 
 

Indicador 1 

Branco  

Indicador 2 

Branco  

 

 

Sub-campos 
 

$a – Elemento de entrada 

$h – Número de uma parte 

$i – Nome da parte 

$k – Data da publicação 

$n - Informação vária 

$x – Subdivisão de assunto 

$y – Subdivisão geográfica 

$z – Subdivisão cronológica 

$2 – Código do sistema  
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� Exemplos 
 
 

1. 605##$aBíblia.$iAT$2ULSD 
 

2. 605##$aAnglo-american cataloguing rules$2BN 

 
 
 
 

Campo 606 - Nome Comum Usado como Assunto 

 

 

�Conteúdo 
 
Utiliza-se para o registo de cabeçalhos de Nome Comum usado como Assunto. 
 

 
Indicadores 
 

Indicador 1 

Branco  

Indicador 2 

Branco  

 

 

Sub-campos 
 

$a – Elemento de entrada 

$x – Subdivisão de assunto 

$y – Subdivisão geográfica 

$z – Subdivisão cronológica 

$2 – Código do sistema  

 
   

� Exemplos 
 

1. 606##$aHistória da antiguidade$yPalestina$2ULSD 
 

2. 606##$aRomanceiro$yTrás-os-Montes (Portugal)$2ULSD 
 

3. 606##$aRomance português$zséc.20$2ULLE 
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Campo 607 - Nome Geográfico usado como Assunto 

 

 

�Conteúdo 
 
Utiliza-se para o registo de cabeçalhos de Nome Geográfico usado como Assunto. 
 
 

Indicadores 
 

Indicador 1 

Branco  

Indicador 2 

Branco  

 
 
 

Sub-campos 
 

$a – Elemento de entrada 

$x – Subdivisão de assunto 

$y – Subdivisão geográfica 

$z – Subdivisão cronológica 

$2 – Código do sistema  

 

   
 

� Exemplos 
 
 

1. 607##$aRegião de Aveiro (Portugal)$xHistória$2ULLE 
 

2. 607##$aLisboa (Portugal)$xHistória$zséc.18$2ULSD 
 

3. 607##$aMar Mediterrâneo$zséc.13-17$2ULLE 
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Campo 675 - Classificação Decimal Universal 

 

 

�Conteúdo 
 
Utiliza-se para o registo da notação CDU, com indicação da edição e língua da tabela utilizada. 
 
Utilizar as tabelas de autoridade CDU, da Biblioteca Nacional, 2ª ed.,1990 
 
 

Indicadores 
 

Indicador 1 

Branco  

Indicador 2 

Branco  

 
 
 

Sub-campos 
 
 

$a – Notação 

$v – Edição 

$z – Língua da edição 

              
 

� Exemplos 
 

1. 675##$a61(469)”19”$vBN$zpor 
 

2. 675##$a=134.3(038)$vBN$zpor 
 

3. 675##$a34(038)$vBN$zpor 
 

 

�Recomendação 
 
Aquando do preenchimento deste campo deve evitar-se a utilização de sinais de relação (:) e de adição (+). 
 
 


