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1 INTRODUÇÃO 
 

Este manual reúne instruções referentes ao preenchimento das planilhas da Base de 

Sugestões (SEN12), no Módulo Catalogação, para os seguintes tipos de entrada: descritores, 

especificadores, nomes pessoais, nomes de entidades, títulos uniformes e tratados. 

A Base de Sugestões tem os seguintes objetivos: 

- registrar e reunir entradas não existentes na base Autoridades (SEN10), cuja 
necessidade de uso surge no momento do processamento técnico;   

- registrar as sugestões de alterações de entradas já existentes na base SEN10; 

- guardar a memória dos estudos do Vocabulário Controlado Básico (VCB).   

Todas as solicitações ou sugestões deverão ser preenchidas com o maior número 

possível de informações, a fim de subsidiar os estudos do termo. 

Especialmente no caso do Vocabulário Controlado Básico (VCB)

-  as solicitações relacionadas ao VCB devem ter indicação de documento(s) 
específico(s) do catálogo coletivo da RVBI, identificado(s) pelo(s) seu(s) 
número(s) de sistema, que necessita(m) do termo sugerido na indexação (ver 
campo 682); 

: 

-  não serão analisados termos que não contenham indicações de documentos do 
catálogo coletivo; 

-  são recomendáveis as seguintes indicações: contexto, definições (com fonte 
consultada) e justificativas;  

- quando possível, são recomendáveis indicações dos seus termos genéricos, 
específicos, relacionados e remissivas;  

-  termos e especificadores sugeridos devem estar coerentes com o Mapa das Áreas 
Núcleo e Periféricas da RVBI (ver manual de Análise e representação de assuntos, 
p. 93). 

- fontes consultadas (dicionários, glossários, vocabulários, tesauros etc.) em que o 
termo foi pesquisado, precedidas de informação sobre o resultado da pesquisa.  

Exemplo: 

 Pesquisa positiva: FGV, Saraiva, THES, Unesco. 

 Pesquisa negativa: Intervoc, Dic. Jurídico Naufel. 

 

A indicação de "pesquisa negativa" é importante para evitar duplicidade de trabalho 

em fontes já pesquisadas. 

O Serviço de Gerência seleciona as sugestões/solicitações a partir da data de inclusão 

na base SEN12, desde que o campo 040 esteja preenchido no formato indicado. 
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2 RECUPERAÇÃO 
 

A base SEN12 está disponível para pesquisa na busca OPAC GUI: 

 

 
 

 O bibliotecário/servidor que sugere uma entrada deve acompanhar sua sugestão, que 

é atualizada com informações referentes às fases do estudo, como: “Selecionado”, “Em 

estudo...”, “Autorizado como descritor”, Padronizado...”, “Aguardando resposta do 

bibliotecário solicitante” etc. Quando necessário, a Gerência fará contato, por e-mail, 

com o catalogador que sugeriu. 

Exemplos: 
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3 CAMPOS COMUNS A TODAS AS PLANILHAS DA BASE SEN12 
 
 

040 - FONTE CATALOGADORA 
Campo obrigatório  

 

Campo Indicadores Subcampos 
040 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a ID do Operador/Catalogador do Aleph (NR)  
$b Data de inclusão (8 dígitos: aaaammdd) (NR) 
$c responsável pelo estudo (não usado pelo catalogador que sugere) (NR) 

  
- O preenchimento dos subcampos $a e $b deste campo é fundamental para que o termo 
sugerido seja objeto de estudo. A recuperação é feita pela data de sugestão ($b).  
Exemplos: 

 040 __  $a PGRSILVA 
             $b 20041201 

$c sensantos 
 
 040 __  $a SENNOGUE 
             $b 20021001 

$c Gerência (sensilva) 
 

 
900 – BASE 

Campo obrigatório 
 

Campo Indicadores Subcampos 
900 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Default = AUT para quase todas as planilhas, MENOS para a do VCB, 
cujo default é = VCB   (NR) 
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4 Descritores: Vocabulário Controlado Básico (VCB) 
Nome da planilha:  sug.vcb 
 

 

  
 

083 – CLASSIFICAÇÃO  
 

Campo Indicadores Subcampos 
083 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Número da Classificação Decimal de Dewey (CDD) ou, para a 
área de Direito: Classificação Decimal de Direito, de Dóris de 
Queiroz Carvalho (NR)  

 
Exemplos: 

083 __  $a 341.6 (cddir)    
 
083 __ $a 658.93 (cdd) 

  
 

150 – TERMO TÓPICO / DESCRITOR 
Campo obrigatório 

 

Campo Indicadores Subcampos 
150 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Termo sugerido (NR) 

Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco ao final “ * ” 
e detalhar no campo 680. 

 
Exemplos: 

150 __  $a Teletrabalho 
 
150 __ $a Despesa de pessoal 
 
150 __ $a Receita 
 
150 __ $a Comportamento na votação * 
 

 
  



 

10 
 

 

450 – REMISSIVA VER – NÃO USE – TERMO TÓPICO / DESCRITOR 
Campo obrigatório (se aplicável) 

 

Campo Indicadores Subcampos 
450 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Termo não autorizado – remissiva NÃO USE  (NR)  

 

Exemplos: 
150 __ $a Comportamento na votação *  
450 __ $a Eleitor, comportamento 
450 __ $a Eleitorado, comportamento 

  
 

556 – TERMO GENÉRICO – TG  
 

Campo Indicadores Subcampos 
556 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Termo genérico – TG   (NR) 

Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco “ * ”  

Exemplos: 
150 __ $a Despesa de pessoal 
556 __ $a Despesa * 

  
 

557 – TERMO ESPECÍFICO – TE  
 

Campo Indicadores Subcampos 
557 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Termo específico – TE  (NR) 

Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco “ * ”  

Exemplos: 
150 __ $a Receita 
557 __ $a Receita pública * 

  
 

558 – TERMO RELACIONADO – TR  
 

Campo Indicadores Subcampos 
558 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Termo relacionado – TR   (NR) 

Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco “ * ”  

Exemplos: 
150 __  $a Teletrabalho 
558 __ $a Flexibilização do trabalho * 
558 __ $a Trabalho a domicílio *   
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680 – NOTA EXPLICATIVA  
 

Campo Indicadores Subcampos 
680 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Informações sobre o termo sugerido: justificativa; indicação de 
fontes consultadas (dicionários, doutrina etc.).   

     Usar um campo 680 para cada tipo

Exemplos: 

 de informação. 

150 __ $a Teletrabalho 
680 __ $a VER artigo: Estrada, Manuel Martín Pino. O teletrabalho na prestação de serviço. 

R. Ajuris v. 35 n. 95 p. 185-200 set. 2004.  (SYS 712919) 
 
150 __ $a Direitos do menor * 
680 __ $a O descritor Direitos do menor já tem como TR o descritor Abandono intelectual. 

Sugiro a inclusão dos descritores “Abandono material” e “Abandono afetivo” como 
termos relacionados. 

 
150 __ $a Comportamento na votação * 
450 __ $a Eleitor, comportamento 
450 __ $a Eleitorado, comportamento 
680 __ $a Incluir remissivas sugeridas nos campos 450 

  
150 __ $a Auxílio-acidente 
680 __ $a Ver SYS 1005378 
 
150 __ $a Aviação civil * 
680 __ $a Trocar remissiva tendo em vista o uso preferencial da expressão Aviação Civil na 

literatura e nos artigos indexados pela RVBI, na Internet e da criação da Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), pela lei 11.182, de 27/09/2005. 

680 __ $a  SYS 802068 
 

 
681 – DEFINIÇÃO 
Campo obrigatório 

 

Campo Indicadores Subcampos 
681 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Definição, com citação da fonte (R). 

 

    
 

- Usar um campo 681 para cada definição/fonte. 
- Transcrição de definição: entre aspas; fonte entre parênteses.  

 - Caso a fonte seja do catálogo coletivo da RVBI, complementar a indicação com o número de 
sistema. 

Exemplos: 
150 __ $a Teletrabalho 
681 __ $a "Segundo a OIT o teletrabalho é qualquer trabalho realizado num lugar onde, 

longe dos escritórios ou oficinas centrais, o trabalhador não mantém contato 
pessoal com seus colegas, mas pode comunicar-se com eles por meio de novas 
tecnologias". (Estrada, Manuel Martín Pino. O teletrabalho na prestação de serviço. 
Revista da Ajuris, v. 35, n. 95, p. 185-200, set. 2004). 

 

150 __ $a Anencefalia 
681__ $a “Má-formação fetal congênita por defeito do fechamento do tubo neural durante a 

gestação, de modo que o feto não apresenta os hemisférios cerebrais e o córtex, 
havendo apenas resíduo do tronco encefálico.” (BEHMAN, K.; JONSON, N. Tratado 
de pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, p. 177). 
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682 – REGISTROS NA BASE  
Campo obrigatório 

 

Campo Indicadores Subcampos 
682 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Indicação de documentos do catálogo (número de sistema) que 
necessitam do termo sugerido na indexação (R). 

      
Exemplos: 

150 __ $a Teletrabalho 
682 __ $a SYS: 000198456, 010011401 

 
150 __ $a Auxílio-acidente 
682 __ $a SYS: 865349, 987654, 1005378 
 
 

 
683 – EQUIVALÊNCIA 

 

Campo Indicadores Subcampos 
683 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Termo existente em outro(s) tesauro(s); indicação de resultados 
positivos e negativos (R). 

      
- As indicações dos tesauros podem ser feitas por abreviaturas e siglas conhecidas (ver anexo do 
manual de tesauro da RVBI): BN; LCSH; Unesco; Unbis; STJ; STF; THES.  
Exemplos: 

150  __ $a Anencefalia 
683 __ $a Pesquisa positiva: DecS Bireme (Anencefalia); Medical Subject Headings - 

National Library of Medicine (Anencephaly) 
683 __ $a Pesquisa negativa: THES  
 

 
BAS – SUB-BASE 

 

Campo Indicadores Subcampos 
BAS 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Código de classificação geral para agrupamento de assuntos. 
(NR)  

Usar F8 para selecionar o código de classificação  
 

Exemplos: 
150 __ $a Administração urbana 
083 __ $a 658.93 
BAS __ $a 341.28 - Direito Eleitoral 
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EXEMPLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte             040 __ $a CAMMARIA 
                                $b 20010219  
Classificação   083 __ $a 341.1448 (cddir) 
Termo Tópico 150 __ $a Cláusula rescisória 
Não Use         450 __ $a Cláusula resolutória  
Não Use         450 __ $a Cláusula resolutiva  
TR                 558 __ $a Resolução do contrato * 
Nota explicat.  680 __ $a VER ARTIGO: HECKMAN, Glênio. Extinção dos contratos. R. da Fac. 

de Direito Ritter dos Reis, n. 4, 2001. 
Definição        681 __ $a “Entende-se a disposição contratual, em virtude da qual se 

convenciona que será nulo ou rescindível o contrato pela 
inexecução, por parte de um dos contratantes, das obrigações que 
nele se contraíram” (SILVA, de Plácido de. Vocabulário jurídico – 
SYS 1074049) 

Definição        681 __ $a Cláusula resolutória: “Condição tácita, podendo ser expressa, em 
todo contrato bilateral, pela qual a inexecução da obrigação por 
uma parte autoriza a outra a pedir a resolução, ou rescisão”. 
(DICIONÁRIO jurídico, 4. ed., 1997 – SYS 619152) 

Registros Base  682 __ $a SYS 996159, 864189 
Equivalência     683 __ $a Pesquisa positiva: CJF (Cláusula resolutória) 
Equivalência     683 __ $a Pesquisa negativa: Tesauro de Derecho / Cindoc; USP; Eurovoc 
Base                900 __$a VCB 
Sub-base (F8)   BAS__ $a 342.14 - Direito das Obrigações 

 

 
 

Fonte             040 __ $a SENJOSE 
                                $b 20140913 
Classificação   083 __ $a ? 
Termo Tópico 150 __ $a Compliance 
Não Use         450 __ $a Conformidade 
Nota explicat. 680 __ $a Durante revisão de documentos, alguns artigos, tratando de 

“compliance”, chamaram a atenção. Pesquisando na base, 
observou-se a grande quantidade de documentos com esse termo 
no título ou no conteúdo. 

Nota explicat. 680 __ $a Ver artigo: "O sentido normativo dos programas de compliance na 
APn 470/MG" (SYS 981966). 

Nota explicat. 680 __ $a “o uso de palavras estrangeiras é naturalmente aceito em situações 
nas quais sua tradução esbarra na falta de uma palavra nativa que a 
represente de forma completa ou mesmo quando essa tradução já 
tem um uso diverso, como é o caso de termos como “hambúrguer”, 
“marketing”, “compliance” ou “backup”, sendo as tentativas de sua 
definição original em palavras nativas exemplos que se encaixam 
nas condições supracitadadas”. (Doutrina e Método da Escola 
Superior de Inteligência, por Cláudio Andrade Rêgo) 
http://books.google.com.br/books?... 

Definição        681 __ $a “Nos âmbitos institucional e corporativo, Compliance é o conjunto 
de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, 
as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as 
atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e 
tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. O 
termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que 
significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um 
comando ou um pedido. Compliance é muito presente em 
instituições e empresas. Originada no mercado financeiro, tem se 
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estendido para as mais diversas organizações privadas e 
governamentais, especialmente aquelas que estão sujeitas a forte 
regulamentação e controle. Com as atividades de compliance, 
qualquer possível desvio em relação à política interna é identificado 
e evitado. Com isso, sócios e investidores têm a segurança de que 
suas aplicações e orientações serão detalhadamente geridas 
segundo as diretrizes por eles minuciosamente estabelecidas. Não 
existe compliance se não houver segregação de funções: por 
exemplo, quem determina um investimento não pode ser a mesma 
pessoa a fiscalizá-lo;quem cria uma norma interna não pode nomear 
a si próprio como fiscalizador dessa norma." (Wikipédia). 

Registros Base 682 __ $a SYS: 741201, 828244, 846164, 892750 
Equivalência    683 __ $a Pesquisa negativa: LC, Unesco, USP, STJ, THES  
Base               900 __$a VCB 
Sub-base (F8)  BAS__$a 650 – Administração de empresas 
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5 Nome pessoal 
Nome da planilha:  sug.autp 
 

  
100 – NOME PESSOAL  

 

Campo Indicadores Subcampos 
100 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Nome do autor (NR) 
$b Numeração do nome (se houver)  (NR)  
$q Forma completa do nome - acréscimo qdo contém iniciais (NR)  
$c Títulos e outras palavras associadas ao nome  (R)  
$d Data/ano associado ao nome (nasc. e morte)  (NR) 

Se o nome do autor já existir na AUTR, acrescentar asterisco “ * “ após o 
último subcampo preenchido e detalhar no campo 680 

 

Exemplos: 

100 __ $a Zahlouth Júnior, Carlos Rodrigues, $d 1966-. 

100 __ $a Viana, Oliveira, $d 1883-1951 *  
  

 
400 – REMISSIVA VER – NÃO USE – NOME PESSOAL 

 

Campo Indicadores Subcampos 
400 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Nome não autorizado – remissiva NÃO USE  (NR)  
$b Numeração do nome (se houver)  (NR)  
$q Forma completa do nome - acréscimo qdo contém iniciais (NR)  
$c Títulos e outras palavras associadas ao nome  (R)  
$d Data/ano associado ao nome (nasc. e morte)  (NR) 

 

Exemplos: 

400 __  $a Zahlouth Júnior, Carlos, $d 1966-. 

400 __ $a Vianna, Oliveira, $d 1883-1951. 
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500 – REMISSIVA VER TAMBÉM – NOME PESSOAL 
 

Campo Indicadores Subcampos 
500 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Nome também autorizado – remissiva VER TAMBÉM  (NR)  
$b Numeração do nome (se houver)  (NR)  
$q Forma completa do nome - acréscimo qdo contém iniciais (NR)  
$c Títulos e outras palavras associadas ao nome  (R)  
$d Data/ano associado ao nome (nasc. e morte)  (NR) 

 

Exemplos: 

500 __  $a  

500 __ $a  
  

 
680 – NOTA EXPLICATIVA  

 

Campo Indicadores Subcampos 
680 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Fontes consultadas (enciclopédias, publicações, sites,  etc.);  artigo do 
autor na base e/ou número do SYS  ou ocorrências na base (quando 
mais de 1 ocorrência); forma do nome na publicação e indicação da 
página. 

Usar um campo 680  para cada tipo
 

 de informação. 

Exemplos: 

100 __ $a Zahlouth Júnior, Carlos Rodrigues, $d 1966-. 
680 __ $a A Culpa dos juízes. R. trib. reg. trab. 13. região, v.12, n.9, p. 73-83, 2003 
680 __ $a Forma do nome: Carlos Zahlouth Júnior (p. 73, sys 25657) 
           

100 __ $a Viana, Oliveira,1883-1951.  
680 __ $a A autoria Vianna, Oliveira, 1885-1951 já está autorizada, porém na obra Instituições Políticas 

Brasileiras (sys 211740) consta a biografia do autor diferindo a grafia do sobrenome e a data 
de nascimento 

680 __ $a Forma do nome: Oliveira Viana  (p. rosto, sys 61330) 
 
 
680 __ $a Incluir remissivas sugeridas nos campos 400 
   

  
 

BAS – SUB-BASE 
 

Campo Indicadores Subcampos 
BAS 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Default = Autor Pessoal (NR)  
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6 Nome de Entidade 
 

Nome da planilha:  sug.enti 
 

  
 

110 – NOME DE ENTIDADE  
 

Campo Indicadores Subcampos 
110 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Nome da entidade ou da jurisdição  (NR) 
$b Nome da entidade que sucede a jurisdição  (R) 

Se a entidade já existir na AUTR, acrescentar asterisco “ * “ ao final e 
detalhar no campo 680 

 

Exemplos: 

110 __ $a Programa de Combate à Desnutrição Materno-Infantil (Brasil) (PCDMI) 

110 __ $a Nestlé Brasil 
  

 
410 – REMISSIVA VER –  NÃO USE – NOME DE ENTIDADE 

 

Campo Indicadores Subcampos 
410 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Nome não autorizado da entidade (NR) 
 

Exemplos: 

410 __ $a Brasil. $b Programa de Combate à Desnutrição Materno-Infantil (PCDMI). 

410 __ a Nestlé. 
  

 
510 – REMISSIVA VER TAMBÉM – NOME DE ENTIDADE 

 

Campo Indicadores Subcampos 
510 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Nome da entidade, também autorizado (NR) 

Se a entidade já existir na AUTR, acrescentar asterisco “ * “ ao final e 
detalhar no campo 680 
 

Exemplos: 

510 __ a Nestlé Industrial e Comercial. 
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680 – NOTA EXPLICATIVA  
 

Campo Indicadores Subcampos 
680 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Fontes consultadas (enciclopédias, publicações, sites,  etc.);  ocorrências 
na base;  número do SYS, quando tiver somente 1 doc. na base  (R) 

 
Usar um campo 680  para cada tipo
 

 de informação. 

Exemplos: 

680 __ $a "Programa de nutrição do Ministério da Saúde, no período de 1993 a 1997 
680 __ $a BURLANDY, Luciene. Desnutrição materno-infantil na década de 90. Em: Democracia viva, n. 

16, p. 64-67, maio/jun. 2003 
 

             680 __ $a Denominações da Nestlé: 01/12/1987 a 31/12/1998: Nestlé Industrial e Comercial Ltda. – a 
partir de 01/01/1999: Nestlé Brasil Ltda. 

 
 

BAS – SUB-BASE 
 

Campo Indicadores Subcampos 
BAS 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Default = Autor Entidade (NR)  
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7 Congressos, Conferências e Eventos  
 

Nome da planilha:  sug.cong 
 

 
 
 

111 – NOME DO CONGRESSO, CONFERÊNCIA, EVENTO  
 

Campo Indicadores Subcampos 
111 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Nome do evento ou da jurisdição (NR) 
$q Nome do evento que segue a jurisdição (NR) 
$n Número da parte/seção/evento (NR) 
$d Data da realização do evento (NR) 
$c Local de realização do evento (NR) 

Se a entrada já existir na AUTR, acrescentar asterisco “ * “ ao final e 
detalhar no campo 680 

 

Exemplos: 
111 __ $a Cúpula América do Sul – Países Árabes $d (2005 : $c Brasília, DF) 

  
 

411 – REMISSIVA VER –  NÃO USE – NOME DO CONGRESSO ... EVENTO 
 

Campo Indicadores Subcampos 
411 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Nome do evento ou da jurisdição (NR) 
$q Nome do evento que segue a jurisdição (NR) 
$n Número da parte/seção/evento (NR) 
$d Data da realização do evento (NR) 
$c Local de realização do evento (NR) 

Exemplos: 

411 __ $a Cúpula da América do Sul e Países Árabes $d (2005 : $c Brasília, DF) 
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511 – REMISSIVA VER TAMBÉM – NOME DO CONGRESSO ... EVENTO 
 

Campo Indicadores Subcampos 
511 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Nome do evento ou da jurisdição (NR) 
$q Nome do evento que segue a jurisdição (NR) 
$n Número da parte/seção/evento (NR) 
$d Data da realização do evento (NR) 
$c Local de realização do evento (NR) 

 
Exemplos: 

511 __ $a  
 

 
680 – NOTA EXPLICATIVA  

 

Campo Indicadores Subcampos 
680 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Fontes consultadas (enciclopédias, publicações, sites,  etc.);  ocorrências 
na base;  número do SYS, quando tiver somente 1 doc. na base  (R) 

 
Usar um campo 680  para cada tipo

 

 de informação, distribuindo as 
informações entre vários subcampos “i”. 

Exemplos: 

680 __ $a Ver informações sobre o evento em: http://www.abramar.com.br/as.html   
 

 
BAS – SUB-BASE 

 

Campo Indicadores Subcampos 
BAS 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Default = Autor Congressos, Conferências e Eventos (NR)  

 

 
  

http://www.abramar.com.br/as.html�
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8 Título uniforme  e  Tratados  
Nomes das planilhas:  sug.unif 

                                      sug.trat 
 

  
 

  

 
130 – TÍTULO UNIFORME, TRATADOS  

 

Campo Indicadores Subcampos 
130 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Título uniforme, nome do tratado (NR) 
$d Data da assinatura do tratado (R) 
$k Subcabeçalhos – como protocolos, seleções, emendas, manuscritos (R) 
$l Idioma da publicação (NR)   
$z Subdivisão geográfica (R) 
 

Se a entrada já existir na AUTR, acrescentar asterisco “ * “ ao final e 
detalhar no campo 680 

 

Exemplos: 

130 __  $a Letra Financeira do Tesouro (LFT). 
           
130 __  $a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
           $d (1992).  
           $k  Protocolos etc., 
           $d 1997 dez. 11, 
           $z Kyoto. 
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430 – REMISSIVA VER – NÃO USE – TÍTULO UNIFORME, TRATADOS 
 

Campo Indicadores Subcampos 
430 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Título uniforme não autorizado (NR) 
$d Data da assinatura do tratado (R) 
$k Subcabeçalhos – como protocolos, seleções, emendas, manuscritos (R) 
$l Idioma da publicação (NR)   
$z Subdivisão geográfica (R) 

 

Exemplos: 

430 __ $a Protocolo de Quioto $d 1997. 

430 __ $a Protocolo de Kyoto $d 1997. 
  

 
530 – REMISSIVA VER TAMBÉM – TÍTULO UNIFORME, TRATADOS 

 

Campo Indicadores Subcampos 
530 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Título uniforme/nome do tratado, também autorizado (NR) 
$d Data da assinatura do tratado (R) 
$k Subcabeçalhos – como protocolos, seleções, emendas, manuscritos (R) 
$l Idioma da publicação (NR)   
$z Subdivisão geográfica (R) 
 

Se a entrada já existir na AUTR, acrescentar asterisco “ * “ ao final e 
detalhar no campo 680 
 

Exemplos: 
530 __ $a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima * 
           $d (1992).           

 

 
558 – TERMO RELACIONADO – TR  

 

Campo Indicadores Subcampos 
558 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Descritor relacionado – TR   (NR) 

Se o termo já existir no VCB, acrescentar asterisco “ * ”  
 

Exemplos: 

130 __  $a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima $d (1992). $k  Protocolos 
etc., $d 1997 dez. 11, $z Kyoto. 
558 __ $a Clima,* $x tratado * 

  
 

680 – NOTA EXPLICATIVA  
 

Campo Indicadores Subcampos 
680 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Fontes consultadas (enciclopédias, publicações, sites,  etc.);  ocorrências 
na base;  número do SYS, quando tiver somente 1 doc. na base  (R) 

 
Usar um campo 680  para cada tipo

 

 de informação, distribuindo as 
informações entre vários subcampos “i”. 

Exemplos: 

680 __ $a  Verificar qual a entrada correta, Quioto, Kyoto ou Kioto, pois temos as 3 formas na base. 
        

  
 

BAS – SUB-BASE 
 

Campo Indicadores Subcampos 
BAS 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Default = Autor Título Uniforme  (NR) OU  

$a Default = Autor Tratados (NR)  
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9 Especificadores 
Nome da planilha:  sug.espe 

 

  
 

180 – ESPECIFICADOR  
 

Campo Indicadores Subcampos 
180 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$x Especificador (NR) 

Se o especificador já existir na base de autoridades ou mesmo como 
descritor, acrescentar asterisco “ * “  

 

Exemplos: 

180 __ $x comportamento político * 

180 __ $x patente *  
  

 
480 – REMISSIVA VER – NÃO USE  

 

Campo Indicadores Subcampos 
480 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$x Especificador não autorizado – remissiva NÃO USE  (R)  
 

Exemplos: 

480 __ $x patenteamento 
  

 
580 – REMISSIVA VER TAMBÉM  

 

Campo Indicadores Subcampos 
580 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$x Especificador também autorizado, relacionado – remissiva Ver Também  
(NR)  

 

Exemplos: 

580 __  $x  
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680 – NOTA EXPLICATIVA  
 

Campo Indicadores Subcampos 
680 
(R)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Fontes consultadas;  justificativa; exemplos de docs. na base 

Usar um campo 680  para cada tipo

 

 de informação, distribuindo as 
informações entre vários subcampos “i”. 

Exemplos: 

180 __ $a comportamento político * 
680 __ $a Usar, também, subordinado a categorias de pessoas, em analogia ao descritor 

Comportamento sexual 
680 __ $a Docs. na base: sys 706922 
 
   
180 __ $a patente * 
680 __ $a Solicitamos a utilização do referido termo também como especificador. Ex: Software, patente 

ou Biotecnologia, patente, respectivamente para patente de software e patente de 
biotecnologia 

680 __ $a Docs. na base: sys 717067, 721509, 699266 
 

  
 

BAS – SUB-BASE 
 

Campo Indicadores Subcampos 
BAS 
(NR)  

 

Indicador 1 = # 
Indicador 2 = # 
 

$a Default = Especificador (NR)  
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