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Nota Introdutória 

 
A necessidade de uniformização num catálogo colectivo implica a existência de regras e 
procedimentos comuns, pelo que se dá início a um conjunto de Notas Técnicas que deverão 
ser observadas e respeitadas pelos utilizadores Aleph. 
 
Sugestões ou propostas deverão ser remetidas ao Grupo de Normalização através do email 
biblioteca@fba.ul.pt ou por correio para os Serviços de Documentação da Universidade de 
Lisboa. 
 
 
 
 
1. Elementos mínimos obrigatórios para a descrição dos registos bibliográficos 
 

A qualidade deverá ser um critério a ter em conta no preenchimento dos registos. Dever-
se-ão respeitar as normas definidas para o preenchimento dos campos UNIMARC. Os 
campos a seguir mencionados são considerados campos mínimos obrigatórios, devendo 
verificar-se a sua presença nos registos bibliográficos sempre que existir a informação 
correspondente. 
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CCaammppooss  OObbsseerrvvaaççõõeess  
EEttiiqquueettaa  ddee  rreeggiissttoo   

BBllooccoo  00xxxx  010 – ISBN 
011 – ISSN 

BBllooccoo  11xxxx  100 - Dados gerais de processamento 
101 - Língua 
102 – País 

BBllooccoo  22xxxx  200 - Título e Menção de Responsabilidade  ($a, $e, $f, $g e 
$h, $i no caso das publicações periódicas) 

205 – Edição, se mencionada na obra ($a) 
206 – Cartografia – Dados Matemáticos 
207- Numeração (para as publicações periódicas, cuja 

descrição se faz a partir do 1º número) 
208 – Música impressa 
210 - Publicação – (Editor – 210$a, Local –210$c, Data – 210$d) 
215 – Colacção ($a) 
230 – Documentos electrónicos 

BBllooccoo  33xxxx  303 – Descrição baseada em: para as publicações periódicas, 
cuja catalogação se faz a partir de segundos números 

305 – Nota de Separata. O texto da nota deve ser normalizado 
da seguinte forma – Sep. de: 

326 – Nota de periodicidade (para as publicações periódicas) 
327 – Nota de Conteúdo 
328 – Nota de Tese ou Dissertação * 
336 – Nota relativa ao tipo de ficheiro de computador 
337 – Nota relativa a pormenores técnicos 

BBllooccoo  44xxxx  **  461 - Analíticos de publicações periódica  463 - Analíticos de 
monografias 

BBllooccoo  66xxxx  Campos 600 a 607 *  
620 – Acesso pelo local. Recomenda-se a sua utilização na 

catalogação das publicações periódicas 
675 – CDU (notação abreviada conforme a Tabela de 

Autoridade CDU editada pela Biblioteca Nacional – 2ª ed.) 

BBllooccoo  77xxxx  Recuperação de todas as entradas de autoridade nos campos 
respectivos e, segundo as RPC definidas * 

BBllooccoo  88xxxx  801 – Fonte de Origem. É implementado pelo sistema Aleph 
856 – Localização e Acesso electrónico 
 

 
* Este aspecto será objecto de uma Nota Técnica específica 


