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PPrroocceeddiimmeennttooss  ppaarraa  ccoonnssttiittuuiiççããoo  ee  mmooddiiffiiccaaççããoo  ddee  uumm  rreeggiissttoo  nnaa  

bbaassee  ddee  aauuttoorriiddaaddeess 

 

 

 

 

NNoottaa  iinnttrroodduuttóórriiaa  
 
A necessidade de uniformização no Catálogo Colectivo do SIBUL implica a observância de regras e 
procedimentos comuns contidos nas notas técnicas publicadas pelo Grupo de Normalização 
(G.T.N.) 
 
Sugestões e propostas deverão ser remetidas ao Grupo de Normalização através de Email 
biblioteca@fba.ul.pt ou por correio para os Serviços de Documentação da Universidade de Lisboa 

 
 

PPrreeââmmbbuulloo  
 
Antes de proceder à elaboração ou modificação de um registo de autoridade recomenda-se a 
consulta dos seguintes endereços:  
 

• Biblioteca Nacional (http://ipac.bn.pt/ipac-cgi/ipac.exe) 
• British Library (http://blpc.bl.uk/) 
• Library of Congress (http://authorities.loc.gov/), bases de autoridade (em USMARC) 
• Bibliothèque Nationale de France (http://noticesautorites.bnf.fr:8095/), em UNIMARC 

 
 

 

 

11..  CCoonnffiirrmmaaççããoo  ddee  eennttrraaddaass  ddee  aauuttoorriiddaaddee  iigguuaaiiss  nnaa  UULLBB0011  ee  UULLBB1100  
 

 
A introdução de novos registos bibliográficos na ULB01 (base bibliográfica), nomeadamente o 
preenchimento dos campos que constituem pontos de acesso nos índices de autoridade na ULB10 
(base de autoridades), requer uma consulta prévia aos respectivos índices a fim de evitar duplicação 
de entradas e confirmar, sempre que possível, uma entrada já constituída. 

 
 

Procedimento: 
(Ver Anexo 1) 

 
a) No módulo de catalogação posicionar o cursor em cima do campo que pretendemos validar 

(bloco 6xx e/ou 7xx) 
b) Premir a tecla <F3> para consulta dos índices da ULB01; 
c) Premir o botão Visualizar para verificar se o autor é efectivamente o pretendido; 
d) Seleccionar a entrada pretendida e clicar no botão Expandir (activo caso exista uma 

entrada de autoridade correspondente) a fim de confirmar se a entrada de autoridade 
criada corresponde à pretendida; 
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e) Fechar a janela e confirmar a entrada no índice (botão Confirmar) para introduzir a 
entrada no campo pretendido; 

f) Premir CTRL + F3, seleccionar a entrada no índice ULB10 e clicar no botão Confirmar 
para ligar às autoridades; 

g) Enviar o registo para o servidor. 
 
 
 

22..  AAccttuuaalliizzaaççããoo  ddee  eennttrraaddaass  ddee  aauuttoorriiddaaddee  nnaa  UULLBB1100  
 
Há entradas nos índices da ULB01 que não têm correspondência nos índices da base de autoridades 
(ULB10), quer porque não foram criados na ULB10, quer porque sofreram alterações apenas na 
ULB01 (por exemplo: acréscimo da data de nascimento e/ou morte). 
 
 
Procedimento: 
(Ver Anexo 1) 
 

a) No módulo de catalogação posicionar o cursor em cima do campo que pretendemos validar 
(bloco 6xx e/ou 7xx) 

b) Premir a tecla <F3> para consulta dos índices da ULB01; 
c) Premir o botão Visualizar para verificar se o autor é efectivamente o pretendido; 
d) Seleccionar a entrada pretendida e clicar no botão Expandir (activo caso exista uma 

entrada de autoridade correspondente) a fim de confirmar se a entrada de autoridade 
criada corresponde à pretendida; 

e) Fechar a janela e confirmar a entrada no índice (botão Confirmar) para introduzir a 
entrada no campo pretendido; 

f) Premir CTRL+F3, seleccionar a entrada mais correcta no índice da ULB10 (de acordo com 
os princípios para o estabelecimento de cabeçalhos); 

g) Premir o botão Visualizar; 
h) Premir o botão Editar; 
i) Premir CTRL+F3, escolher a entrada correcta no índice da ULB01 e premir o botão 

Confirmar para passar a entrada para a ULB10, 
j) Enviar o registo de autoridade para o servidor 
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33..EEllaabboorraaççããoo  ddee  nnoovvooss  ccaabbeeççaallhhooss  
 

 
Sempre que a entrada pretendida não exista nos índices da ULB01 ou exista mas não tenha 
correspondência nos índices da ULB10, é necessário proceder à elaboração do respectivo registo de 
autoridade1 
 
 
 

3.1. Elaboração do registo de autoridade no momento e módulo de catalogação  
 

 

Procedimento 1: 
(Ver Anexo 2) 

 

a) No momento da elaboração do registo bibliográfico, sem sair do módulo de catalogação, 
constituir o cabeçalho no campo correspondente; 

b) No menu Editar, escolher a opção Copiar campo; 
c) Seleccionar a base ULB10 
d) Abrir o modelo AUT.MRC 2 (opção “Abrir Template”      ); 
e) No menu Editar, escolher a opção Colar campo e acertar a etiqueta de acordo com o tipo 

de registo; 
f) Enviar o registo para o servidor; 
g) Voltar ao registo bibliográfico, situar-se no campo pretendido, clicar CTRL+F3 e 

Confirmar a entrada no índice da ULB10 a fim de ligar o registo bibliográfico ao registo 
de autoridade 

 

 

 

Procedimento 2: 
(Ver Anexo 2) 

 

a) No momento da elaboração do registo bibliográfico, sem sair do módulo de catalogação, 
constituir o cabeçalho no campo correspondente e enviá-lo para o servidor da forma 
habitual; 

b) Seleccionar  o cabeçalho (arrastando o rato) e copiar o texto utilizando as teclas <CTRL+C>, 
ou premir o botão direito do rato e seleccionar a opção “Copiar”; 

c) Seleccionar a base ULB10  
d) Abrir o modelo AUT.MRC  (opção “Abrir Template”      ); 
e) Posicionar o cursor no campo correspondente ao tipo de cabeçalho a criar (por exemplo, 

“200 - Nome de Pessoa”) e premir as teclas <CTRL+V> ou premir o botão direito do rato e 
seleccionar a opção “Colar”  para copiar o texto memorizado para o novo registo 3; 

f) Premir as teclas <CTRL+F3> para ser apresentada a entrada correspondente no índice da 
base ULB01 e clicar no botão “Confirmar” (para arrumar os elementos constituintes do 
registo de autoridade nos respectivos subcampos e ligar os dois registos); 

g) Digitar os indicadores correspondentes aos campos em questão (que nunca são copiados 
automaticamente); 

h) Enviar o registo de autoridade para o servidor. 
 

                                                 
1
   A elaboração de um registo de autoridade obedece às regras de elaboração de cabeçalhos (Regras Portuguesas de 
Catalogação. Formato de Cabeçalho) e UNIMARC/autoridades. No que respeita aos campos mínimos obrigatórios para a 
constituição de um registo de autoridade no SIBUL, consultar as notas técnicas relativas a autoridades (AUT) 

 
2  O template de autoridade actualmente existente corresponde a um registo de nome de autor pessoa física (campo 200), pelo 

que terá que ser adaptado consoante o tipo de cabeçalho que se pretende constituir (210- nome de colectividade autor; 215.- 
nome geográfico, 250 – nome de assunto, etc.) ou criá-lo localmente, de acordo com o tipo de registo pretendido. 
 
3
  Preconizamos a utilização da opção de Cópia de texto em detrimento da digitação dos elementos no registo de autoridade 

ao fim de evitar erros (ortográficos, criação de espaços, etc) que se traduziriam num registo sem correspondência na base 
ULB01. 
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2.2. Elaboração e/ou modificação de um registo de autoridade a partir da base 
de autoridades 
 
 
Depois de concluído o registo bibliográfico na ULB01, terão que ser elaboradas ou modificadas na 
ULB10 as entradas de autoridade correspondentes aos pontos de acesso criados (campos 6XX, 7XX) 
 
Procedimento: 
(Ver Anexo 3) 
 
 

a) Seleccionar a base ULB10  
b) Abrir o modelo AUT.MRC (opção “Abrir Template”      ) 
c) Digitar parte do cabeçalho (quanto mais texto digitar mais próximo fica da entrada no 

índice); 
d) Premir as teclas<CTRL+F3>; 
e) Seleccionar a entrada pretendida na base ULB01 e clicar no botão “Confirmar”; 
f) Enviar o registo de autoridade para o servidor; 
g) Voltar ao registo bibliográfico (ULB01); 
h) Posicionar o cursor no campo que constituiu ponto de acesso; 
i) Premir as teclas <CTRL+F3>; 
j) Seleccionar no índice da ULB10 a entrada correspondente e clicar no botão “Confirmar” 

(para ligar o  registo de autoridade ao registo bibliográfico); 
k) Enviar o registo para o servidor 

 
 
2.3. Referências VER e VER TAMBÉM  (Blocos 4xx e 5xx) 
(Ver Anexo 4) 
 
Para a elaboração das entradas nestes campos proceder do mesmo modo que para o campo 2xx. 
 
Não esquecer que as referências cruzadas VER TAMBÉM (bloco 5xx)4 implicam a elaboração do 
respectivo registo de autoridade, isto é, a cada referência ver também terá que corresponder uma 
entrada de autoridade.  
 
No OPAC WEB esta informação é apresentada da seguinte forma: 
 
 

 

                                                 

4
 Nota: Até ao momento os campos do bloco 5xx não estão a gerar entradas no índice da ULB01. Só é possível visualizar 
estas referências no OPAC WEB clicando em X-REF 
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4. ETIQUETA COR 
 
É uma etiqueta especial do sistema. Esta etiqueta tanto pode ser: 
 

• gerada automaticamente pelo sistema sempre que ocorre uma emenda no bloco 2xx da 
base de autoridades (uma correcção ortográfica, alteração de apontadores, introdução de 
novos subcampos, etc.), após o envio para o servidor; 

• introduzida voluntariamente pelo operador para corrigir os cabeçalhos associados na ULB01 
ao cabeçalho preterido na ULB10. 

 
 
 
4.1 Novas entradas de autoridade 
 
Quando é necessário proceder a uma emenda numa nova entrada de autoridade que acabou de ser 
enviada para o servidor o sistema gera uma etiqueta COR que deve ser imediatamente apagada, 
dado não existirem cabeçalhos associados a esta entrada. 
 
Exemplo de um registo com a etiqueta COR 
 

 
 
 
Procedimento:  
 

a) Posicionar o cursor em cima do campo COR; 
b) Premir o botão do lado direito do rato � ; 
c) Escolher a opção Apagar campo; 
d) Enviar novamente o registo para o servidor. 

 
 
 
4.2 Entradas de autoridade já existentes na base ULB10 
 
Neste caso existem cabeçalhos associados na ULB01. 
 
De momento, cabe ao Grupo Coordenador do SIBUL proceder às correcções nestes registos, pelo 
que não há procedimentos a apontar. 
 
Não obstante, as bibliotecas podem acrescentar referências Ver e Ver também (blocos 4xx e 5xx) 
sempre que as considerem relevantes. 
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ANEXO 1- Confirmação de entradas de autoridade 
 

No módulo de catalogação abrir 
o registo e posicionar o cursor 

em cima do campo.  
 

Digitar o texto pretendido 

 

 
 

 
 

Premir a tecla <F3> para 
consulta dos índices da ULB01 

 
Seleccionar a entrada pretendida 

 

 
 

Clicar no botão Expandir que 
está activo caso exista uma 

entrada de autoridade 
correspondente 

 

 
  

Fechar a janela e confirmar a 
entrada no índice (botão 

Confirmar) para introduzir a 
entrada no campo pretendido e 

ligá-la às autoridades 
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Premir CTRL + F3, seleccionar a 

entrada no índice ULB10 

 
  

 
 

 
Premir CTRL + F3, seleccionar a 
entrada no índice ULB10 e clicar 
no botão Confirmar para ligar às 

autoridades; 

 
 

Enviar o registo para o servidor 
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ANEXO 2 - Elaboração do registo de autoridade no módulo de catalogação  

  
  

 
Seleccionar  o cabeçalho 

(arrastando o rato) e copiar o 
texto utilizando as teclas 

<CTRL+C>, ou premir o botão 
direito do rato e seleccionar a 

opção “Copiar”; 

 
 

 
Seleccionar a base de autoridade 

ULB10 

 
 

 
 

 
Abrir o modelo AUT.MRC  
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Posicionar o cursor no campo 
correspondente ao tipo de 

cabeçalho a criar (por exemplo, 
“200 - Nome de Pessoa”) e 

premir as teclas <CTRL+V> para 
copiar o texto memorizado para 

o novo registo; 
 

 

Premir as teclas <CTRL+F3> 
para ser apresentada a entrada 

correspondente no índice da 
base ULB01 e clicar no botão 

“Confirmar” 

 

 
 

 
Digitar os indicadores 

correspondentes aos campos 
em questão (que nunca são 
copiados automaticamente); 

 
 

Enviar o registo de autoridade 
para o servidor 
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ANEXO 3 - laboração de um registo de autoridade a partir da base de autoridades 

 

 
Seleccionar a base de 

autoridade ULB10 

 
 

 
Abrir o modelo AUT.MRC  

 
Premir as teclas<CTRL+F3> 

 
 

Seleccionar a entrada 
pretendida na base ULB01 e 
clicar no botão “Confirmar” 

 
 

Enviar o registo de 
autoridade para o servidor 
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Voltar ao registo 
bibliográfico (ULB01) 

 
Posicionar o cursor no 

campo que constituiu ponto 
de acesso 

 
Premir as teclas <CTRL+F3> 
 

Seleccionar no índice da 
ULB10 a entrada 

correspondente e clicar no 
botão “Confirmar” (para 

ligar o  registo de 
autoridade ao registo 

bibliográfico) 
 

 
Enviar o registo para o 

servidor 
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ANEXO 4 – Exemplo de aplicação das entradas remissivas no OPAC 

 

 

 

 
 

 


