
Nota Técnica CAT/5  – Especificação para a criação de um registo de analítico Página 1 
 

                                                                                      Nota TécnicaNota TécnicaNota TécnicaNota Técnica    

CAT/5    SSIIBBUULL  
Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de Lisboa 

 2002002002004444    JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    16161616    

Especificação para a criação de um registo de analítico 

 
 
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. 

 
 
Preâmbulo 
 
Analítico é um termo utilizado na gíria documental para designar aquilo a que tecnicamente se denomina 
por parte componente. Entende-se por parte componente a referência bibliográfica a parte de uma obra, 
parte de monografia ou artigo de publicação em série. Integram-se neste âmbito partes de documentos 
indissociáveis do documento a que pertencem e onde se encontram referenciados. 
 
No âmbito do SIBUL não se inserem nesta designação e tipo de tratamento bibliográfico partes de 
documentos dos quais a biblioteca não possua a publicação mãe. Nestas circunstâncias, os documentos, 
partes de outros devem ser tratados bibliograficamente como separatas, referenciando-se a procedência 
e denominação da publicação mãe no campo 305 do UNIMARC. No entanto, sempre que exista a 
publicação mãe referenciada no SIBUL, deve usar-se o campo 451 – Outra Edição no mesmo suporte para 
estabelecer a ligação do documento que está a ser catalogado, a outra edição ou versão que dele exista 
no mesmo tipo de suporte. 

 

 
Campos UNIMARC específicos para a criação de um registo de analítico 
 

 
Bloco de informação codificada (1xx) 
 
 

Campo 100 
Tipo de data – d (utiliza-se nesta posição o código “d”, sempre que se verifique na publicação 
mãe uma data definida, que indique o ano do volume da publicação periódica ou monografia que 
está a ser alvo de tratamento analítico. 
 
Campo 101 
Língua - Regista-se neste campo o idioma em que se encontra a parte analítica e não a língua da 
publicação mãe. 
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Bloco de informação descritiva (2xx) 
 
 

Campo 200  
Título e menção de responsabilidade (referentes à parte analítica que está a ser objecto de 
análise e tratamento bibliográfico) 

 
 
Bloco de notas (3xx) 
 
 

A utilização dos campos deste bloco de dados é facultativa e opcional, sendo os mais frequentes 
os a seguir designados: 
 
Campo 300 – Notas gerais 
Campo 320 – Nota relativa a bibliografia e índices 
Campo 330 – Nota relativa a sumário ou resumo 

 
 
Bloco de entradas relacionadas (4xx) 
 

Campo 461 
Nível de conjunto - Registam-se neste campo analíticos de publicações periódicas. O seu 
preenchimento deverá conter informação bibliográfica relativa à publicação mãe e, ser efectuado 
da seguinte forma: 
 
Subcampos a utilizar: 
 
$1 Neste subcampo deve mencionar-se o número atribuído pelo sistema no campo 001 do registo 

de publicação mãe que, obrigatoriamente, deve estar catalogado no âmbito do SIBUL. 
 

O preenchimento deste subcampo deve efectuar-se conforme o exemplo: 
 
$10010334840 (obrigatório)      

 
$1 001 0334840 

Subcampo 1 do 
UNIMARC  

Etiqueta de campo 
UNIMARC 

Nº do registo da publicação mãe no SIBUL 
7 dígitos (com zeros à esquerda) 

 
$c Local de publicação (obrigatório) 
 
$d Data de publicação (obrigatório) 
 
$h Número da parte ou secção (obrigatório quando exista) 
 
$i Nome da parte ou secção (obrigatório quando exista) 
 
$p Descrição física (indicação da paginação referente à parte ) 
 
$t Título (indicação do título da publicação mãe, referenciado no seu registo bibliográfico em 

200$a) 
 
$v Número do volume (referência exacta da numeração de parte da publicação mãe que serve de 

abrigo ao artigo catalogado. A indicação da numeração faz-se de acordo com as RPC. 
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Exemplo 
 
Ano I, nº 2 (Jan. 2003) 

 
$x ISSN – referência ao ISSN da publicação mãe. A indicação do ISSN na catalogação de analíticos 

é opcional por já se encontrar referenciada na catalogação da publicação mãe.  
 
 
NOTA  

 
Na catalogação deste tipo de documento, a referência ao ISSN apenas deve constar neste 
subcampo e nunca no campo 011 do UNIMARC. 
 
 
 
Exemplo de registo analítico de periódico 
 

LDR 00577naa--22--------4500 

001 |1 0365103 

100 |a 20011004d2001----k--y0pory0303----ba 

1010 |a eng 

102 |a GB 

2001 |a Henri Poincaré, Marcel Duchamp and innovation in science and art |f Gerald Holton 

461 1 |1 0010334840 |t Leonardo |c [S.l.] |d 1967- |x 0024-094X |v Vol. 34, nº 2 (2001) |p p. 127-134 

600 1 |aPoincaré, |b Henry, |f 1854-1912 

600 1 |a Duchamp, |b Marcel, |f 1887-1968 

606   |a Crítica da arte 

606 |a Estética 

675   |a 7.01 |v BN |z por 

700 1 |a Holton, |b Gerald 

801 0 |a PT |b SIBUL |c 20011122 |g RPC 

966 |l ULFBA |s PER |7 LIVRO |0 16 

 
 

Campo 463 
Parte - Registam-se neste campo partes de monografias. O preenchimento deste campo faz-se da 
mesma forma que para o campo 461, embora com algumas especificações como a seguir se indica: 
 
$1 Neste subcampo deve mencionar-se o número atribuído pelo sistema no campo 001 do registo 

de publicação mãe que, obrigatoriamente, deve estar catalogado no âmbito do SIBUL. 
 
 

O preenchimento deste subcampo deve efectuar-se conforme o exemplo: 
 
$10010346893 (obrigatório)      
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$1 001 0346893 

Subcampo 1 do 
UNIMARC  

Etiqueta de campo 
UNIMARC 

Nº do registo da publicação mãe no SIBUL 
7 dígitos (com zeros à esquerda) 

 
 

$a Autor (Neste subcampo indica-se o autor ou autores (até 3 autores) da publicação mãe. Apenas 
se preenche este subcampo no caso de se tratar de um analítico de uma obra monográfica) 

 
$c Local de publicação (obrigatório) 
 
$d Data de publicação (obrigatório) 
 
$p Descrição física (indicação da paginação referente à parte ) 
 
$t Título (indicação do título da publicação mãe, referenciado no seu registo bibliográfico em 

200$a) 
 
$v Número de volume (Este subcampo só se preenche no caso da parte catalogada pertencer a 

parte da publicação mãe. Por exemplo, quando se trata de uma obra monográfica em vários 
volumes e, em que a parte analítica catalogada pertence especificamente a um dos volumes) 

 
$y ISBN  (referência ao ISBN da publicação mãe. A indicação do ISBN na catalogação de analíticos 

é opcional por já se encontrar referenciado na catalogação da publicação mãe) 
 
 
 
NOTA  

 
Na catalogação deste tipo de documento a referência ao ISBN apenas deve constar neste 
subcampo e nunca no campo 010 do UNIMARC 
 
 
 
Exemplo de registo analítico de monografia 
 

LDR 00675naa--22--------4500 

001## |1 0353437 

100## |a 20020807d2001----k--y0pory0303----ba 

1010# |a por 

102## |a PT 

2001# |a <<O  >>liberalismo e a institucionalização do ensino superior científico em Lisboa |d =<<The  
>>liberal revolution and the institutionalisation of scientific high education in Lisbon |f Fernando 
Bragança Gil 

463#1 |1 0010346893 |t Actas do 1º Congresso Luso-Brasileiro de história da ciência e da técnica |c 
Évora |d 2001 |p p. 346-377 

606## |a Ensino superior |2 ulsd 

606## |a Liberalismo |2 ulsd 

675## |a 378 |v BN |z por 

700#1 |a Gil, |b Fernando Bragança, |f 1927- 

801#0 |a PT |b SIBUL |c 20011213 |g RPC 

 
# - espaço em branco 


