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Pontuação a utilizar no preenchimento de registos bibliográficos 

 

 

Nota Introdutória 

 

A necessidade de uniformização de critérios 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. 

 

 

Pontuação a utilizar no preenchimento dos registos bibliográficos 
 

A qualidade deverá ser um critério a ter em conta no preenchimento dos registos. Dever-se-ão 
respeitar as normas de pontuação definidas para o preenchimento dos campos UNIMARC. 

 

Com o desenvolvimento tecnológico e o estádio de evolução em que nos encontramos há pequenas 
rotinas efectuadas nos softwares de SGBD que poderiam ser eliminadas ou até substituídas. Ao 
nível da pontuação, utilizando o SGBD ALEPH quase toda a pontuação pode ser suprimida e 
implementada automaticamente. No entanto, devido a pequenas variações de pontuação, 
sobretudo nas entradas de Autor Pessoa Física e Autor Colectividade, onde subcampos iguais podem 
ter diferentes comportamentos ao nível da pontuação, de acordo com o estabelecido nas Regras 
Portuguesas de Catalogação, decidiu-se manter a digitação da pontuação nestes campos. 

 

Exemplos:  

700 #0$aLeonardo$cDa Vince 

700 #0$aGregório,$cBispo de Tours 

700 #1$aDinis,$bJúlio,$cpseud. 

 

Por outro lado, e, devido a uma prática catalográfica já de alguns anos, decidiu-se ser muito 
pertinente a elaboração desta Nota Técnica que clarificará quais os campos e situações em que se 
deverá ou não digitar a pontuação, aquando do preenchimento dos registos bibliográficos. 
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Campos Observações 

Bloco 2xx  

200 – Título e Menção de Responsabilidade 

� $b Indicação da Natureza Geral do Documento. Não necessita que 
se digite qualquer pontuação 

 

207 – Numeração (campo de preenchimento obrigatório na catalogação de 
publicações periódicas, cuja descrição se faz a partir do primeiro 
número). Toda a pontuação que se utilizar neste campo deve ser 
digitada conforme as RPC 

 

210 – Publicação 

� $a, $c, $d Deve digitar-se sempre entre [ ] toda a informação a 
descrever que não se encontre presente na obra. 

� $g Deve digitar-se ( sempre que não se verifique o preenchimento 
do $e. No final do campo deve digitar-se ) sempre que não se 
verifique o preenchimento do $h 

� $h Deve digitar-se (  sempre que não se verifique o preenchimento 
do $e e $g.  

 

No final do preenchimento de todos os elementos de informação deste campo, 
desde que preenchidos os subcampos $e, $g e $h, deve digitar-se ) 

 

215 – Colação 

� $d – Deve abandonar-se a digitação de ; antes do seu 
preenchimento 

 

225 – Colecção 

Neste campo a pontuação de inicio e de fim de campo ( ) será colocada 
automaticamente pelo ALEPH. 

� $i Deve ser precedido de um . sempre que não existir o $h e de , 
sempre que existir o $h 

� $h Deve ser precedido de . 

Bloco 6xx Campos 600 e 601 

Estes campos devem ser utilizados para recuperar nomes de autores 
presentes como assunto no conteúdo das obras a descrever. O seu 
preenchimento faz-se seguindo os mesmos princípios definidos para o 
bloco 7xx, de acordo com os princípios definidos nas RPC 

Bloco 7xx No preenchimento de qualquer campo deste bloco de dados, todos os 
subcampos, à excepção do $a, deverão ser precedidos de pontuação, de acordo 
com os princípios definidos nas RPC 

 


