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O Circuito Documental – Tratamento de Monografias constitui um requisito técnico fundamental para a correcta edificação do catálogo, esta por 
sua vez, fundamental para a promoção e democratização da informação. 
 
 
 

Notas de apoio: 
 

 

1. As monografias dão entrada  na biblioteca por compra, oferta ou permuta. Quando são comprados pela 
biblioteca, são escolhidos através de critérios que permitem abraçar todas as áreas do conhecimento levando sempre 
em consideração o perfil geral do utilizador. Para respeitar este princípio são aceites sugestões de aquisição dos 
utilizadores. As ofertas podem ser de instituições ou leitores. No entanto só serão aceites ofertas que depois de 
avaliadas se enquadrem no perfil da biblioteca. A permuta é realizada com outras instituições. 
 
2. Se o livro for comprado é conferido através das respectivas facturas. De seguida verifica-se o estado do 
documento para certificar se está em condições de ser utilizado. No caso de o documento não se encontrar em 
condições de ser utilizado, será contactada a entidade fornecedora para trocar o documento por outro em estado de 
ser utilizado. 

 
3. Nesta fase o livro recebe o carimbo  que é colocado na página de rosto e na primeira página numerada ou, caso 
não haja numeração, na primeira página com informação relevante. A página de rosto receberá também nº de registo 
manual e numa fase posterior, a quando a catalogação, o MFN. O carimbo é colocado sempre no canto inferior em 
páginas do lado direito, não devendo ser colocado em cima de informação. Após a sua colocação na primeira página 
numerada, o carimbo seguinte é colocado na página resultante do cálculo X 10 + 1, seguindo-se a sua colocação de 
100 em 100 páginas. No caso de publicações em que o número de páginas que não permita a regra acima descrita, o 
carimbo será colocado na página de rosto e na primeira página numerada ou, caso não haja numeração, na primeira 
com informação relevante, sendo também colocado na última página da publicação numerada. O livro é registado  em 
software (criado especificamente para o registo de monografias), sendo-lhe atribuído um nº sequencial para que seja 
reconhecido como pertencente da instituição. No software de registo é colocado o número sequencial correspondente 
(n.º de entrada), a data de entrada, o autor, o título, a editora, o lugar da edição, número de volumes, o formato e o 
tipo de aquisição. 
 
4. A catalogação , efectuada através de software próprio, representa a descrição física do documento, nesta 
operação são identificados todos os elementos físicos do livro seguindo as normas prescritas nas Regras 
Portuguesas de Catalogação e no Manual de UNIMARC. 

 
5. A classificação  usada para os documentos impressos é a CDU (Classificação Decimal Universal). Quase em 
simultâneo realiza-se a Indexação , que se traduz na acção que consiste em descrever ou caracterizar um documento 
relativamente ao seu conteúdo, representando esse conteúdo numa linguagem documental. Para auxiliar a indexação 
são utilizados thesaurus e listas estruturadas de termos controlados. 

 
6. A cotação  é a operação que consiste em atribuir a cada documento códigos numéricos e alfanuméricos que 
identificam e determinam a posição/localização dos documentos. A cota é constituída pelas notações da CDU e um 
conjunto alfanumérico constituído por letras do apelido do autor obedecendo, sem excepções, à regra: são omitidas 
as palavras não significativas, assim como os artigos. 
a) CDU em conjunto com as 3 primeiras letras do apelido do autor, seguindo-se o hífen e a primeira letra da primeira 
palavra significativa do título. 

b) Quando não está identificado o autor, coloca-se a CDU em conjunto com as 2/3 primeiras letras do título consoante o caso. 
c) Tratando-se do caso de documentos em volumes, coloca-se a CDU em conjunto com as 3 primeiras letras do apelido, seguindo-se a 
indicação do número do volume correspondente, ou, caso não exista essa indicação, coloca-se a primeira letra da primeira palavra significativa do 
título, separado por hífen. 
d) No caso de documentos em volumes com título colectivo ou nos casos em que o autor não seja identificável, coloca-se a CDU em conjunto 
com as 3 primeiras letras do título comum, ou, as 2 primeiras letras caso seja constituído por apenas duas letras, em conjunto com a indicação do 
número do volume correspondente, ou, caso não exista essa indicação, coloca-se a primeira letra da segunda palavra significativa do título 
separados por hífen, e, no caso de esta não existir, coloca-se a primeira letra da palavra significativa da informação de outro título, separado por 
hífen, caso também não exista informação de outro título, apenas se colocam as 3 primeiras letras da primeira palavra significativa do título. 
e) No caso de documentos do fundo local, coloca-se a CDU em conjunto com o prefixo do Concelho relativo ao documento, de seguida, 
separado por hífen, a primeira letra do apelido do autor, seguindo-se o número do volume no caso de obras em volumes. Caso não tenha número 
do volume, coloca-se a primeira letra do apelido do autor, caso não exista, coloca-se a primeira letra da primeira palavra significativa do título. 
f) No caso dos documentos impressos localizados na sala infanto-juvenil, segue-se as orientações acima, com a diferença de serem colocadas 
antes da notação da CDU em versão reduzida as letras ”J” para publicações orientadas para os utilizadores juvenis, “I” para publicações 
orientadas para o s utilizadores infantis e “P.L.” para as publicações orientadas para as primeiras leituras. 
g) Nos casos de colectividade-autor colocam-se as letras do título seguindo o procedimento acima descrito. 
De seguida procede-se à etiquetagem , que se define como a colocação de etiquetas em documentos na qual está inscrita a sua cota. 
 
 

7. Por fim, documento é arrumado nas estantes das salas de leitura e/ou nas estantes do depósito, sempre ao dispor dos utilizadores em livre 
acesso, no caso de se localizar nas salas de leitura, ou através de pesquisa no catálogo electrónico em qualquer dos casos. 


