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Este guia irá descrever os passos necessários para concluir com sucesso a inserção 
de registros catalográficos no Gnuteca.

Passo 1

Verifique a versão do Mozilla Firefox antes de iniciar a catalogação. 
Para  verificar  a  versão  abra  o  Mozilla  Firefox  e  ao  término do  carregamento  do 

software clique no menu  Ajuda e no submenu  Sobre o Mozilla Firefox. Veja na elipse 
verde logo abaixo onde se encontra a exibição da versão:

Passo 2

Digite o endereço de acesso ao Gnuteca na barra de navegação do Mozilla:

192.168.6.233

Passo 3

Ao carregar a página do Gnuteca clique no item Login situado no menu à esquerda na 
parte superior da tela.

Figura 1: Tela de versão do Mozilla Firefox
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Passo 4

Digite o login e senha.

Login: seulogin
Senha: suasenha

Passo 5

Clique em Gnuteca no menu.

Passo 6

Em Administrativo clique em Catalogação.

Passo 7

Agora clique em Novo material para inserir um novo registro.

Passo 8

Caso esteja catalogando um livro não mude nada na tela Leader MARC. Se estiver 
catalogando um periódico altere a opção Nível Bibliográfico para Periódico.

Clique em Enviar.

Passo 9

Será descrito abaixo as opções de cada tag do registro MARC. Caso a tag não seja 
listada abaixo, desconsidere-a na hora da catalogação.

008

Alterar somente o item Tipo de Ilustrações. Caso o livro não tenha imagens, fotos ou 
ilustrações pular diretamente para a tag 000.

000

Inserir o código de classificação no item Número de Chamada e campo Número de 
classificação 090.a. O código pré-estabelecido é o 0.28 para Literatura Infantil.

100

Verifique se o livro tem nome pessoal ou nome corporativo para o autor.
Insira o nome do autor seguindo a formatação exemplificada:

BANDEIRA, Manuel

Observe que o sobrenome aparece sempre em caixa alta, seguido de vírgula, espaço 
e os pré-nomes sempre com a primeira letra em caixa alta, e o restante em caixa baixa. 
Não se esqueçam do espaço após a vírgula.

Figura 2: Tags do MARC



Para Nome pessoal: inserí-lo no item  Entrada Principal  –  Nome Pessoal no 
campo Autor 100.a. 

Para Nome corporativo: inserí-lo no item Entrada Principal – Nome Corporativo 
no campo Nome Corporativo ou Nome da Jurisdição 110.a.

200

O título do livro deverá ser inserido no item Título e no campo Título 245.a, caso o 
título tenha complemento, inserí-lo no campo Complemento do Título 245.b. Se atente 
para não colocar o título, dois pontos e o seu complemento somente no campo 
título, como é feito atualmente na Biblioteca.

Os títulos devem preenchidos exatamente como seguem nos livros. A primeira letra 
do título sempre em caixa alta, assim como nomes pessoais inseridos nos próprios. Se o 
título possuir siglas ou acrônimos coloque-os em caixa alta. Veja alguns exemplos de 
preenchimento:

Exemplo 1: O caçador do pipas (Observe que somente o artigo inicial está em caixa 
alta)

Exemplo 2: Assim falava Zaratustra  (Observe que a primeira palavra e o  nome 
pessoal Zaratustra iniciam em caixa alta)

Exemplo 3: Os três T (Observe novamente o artigo e a letra T em caixa alta)

Exemplo 4: A paixão segundo G.H. (Observe novamente o artigo e as siglas G.H. em 
caixa alta)

Observe se o título pode ter uma forma variante. Geralmente as formas variantes são 
feitas  trocando  os  números  escritos  por  extenso  pelos  seus  respectivos  algarismos 
numéricos. Também pode ser uma forma variante, títulos que tiveram traduções feitas 
por editoras diferentes. Ou também títulos que apresentam pontuação em abreviações. 
Seguindo alguns exemplos acima poderíamos catalogá-los no item Forma variante do 
título no campo Título/título abreviado como segue abaixo:

Exemplo 2: Assim falou Zaratustra

Exemplo3: Os 3 T

Exemplo 4: A paixão segundo GH

Fazendo a inserção do título siga para o item Edição no campo Edição 250.a e insira 
apenas o número da edição e nada mais.

Exemplo 1: se o livro estiver na terceira edição digite somente 3.

Após a inserção da edição, rolar a tela até o fim para inserir a Imprenta.

No campo 260.a – Lugar de publicação, Distribuição, etc. colocar a cidade seguida de 
vírgula, espaço e a sigla do estado em caixa alta. Veja abaixo:

Exemplo 1: Rio de Janeiro, RJ



Exemplo 2: São Paulo, SP

Exemplo 3: Curitiba, PR

No campo 260.b - Nome do Editor, Distribuidor, etc. colocar o nome da editora com a 
primeira letra em caixa alta. Não coloque a palavra “Editora” antes do nome da editora. 
Veja abaixo:

Exemplo 1 
Caso queira inserir Editora Santuário coloque apenas: Santuário 

Exemplo 2
Caso tenha nome composto não se esqueça de colocar a primeira letra de cada 

palavra em caixa alta, ex: Nova Fronteira

No campo 260.c - Data de Publicação, Distribuição, etc. coloque o ano de publicação 
do livro sem abreviação, ou seja, com os quatro caracteres. Veja abaixo:

Exemplo 1: 1994

Exemplo 2: 2005

Após preencher os três campos clique em Adicionar para cadastrá-lo. Caso já tenha 
adicionado  e  queira  fazer  alguma  alteração,  clique  no  registro  inserido  na  caixa 
Subcampo(s) repetitivo(s) 260.a – 260.c para restaurá-lo, altere o que for necessário e 
por fim clique em Modificar para salvar as alterações. Se você inseriu algum item a mais 
do que foi necessário, selecione este item na caixa  Subcampo(s) repetitivo(s) 260.a – 
260.c e clique em Remover para apagá-lo.

300

No item Descrição Física no campo 300.a – Extensão coloque o número de páginas 
do livro, espaço e a letra “p” seguida de um ponto final. Se o livro não tiver número de 
páginas seguir para a tag 400 caso seja série ou coleção, senão seguir diretamente para 
a tag 500. Veja abaixo alguns exemplos:

Exemplo 1: 50 p.

Exemplo 2: 30 p.

400

Para cadastrar uma série ou coleção siga para o item Informação de Série/Entrada 
Secundária –  Título e  no campo  Título 440.a digite o nome da série ou coleção, 
mantendo as palavras série ou coleção antes do nome. Veja alguns exemplos abaixo:

Exemplo 1: Série Odette de Barros Mott

Exemplo 2: Coleção Vagalume

500

Caso o livro tenha um assunto muito abstrato, e necessária a inserção de notas de 
conteúdo para facilitar sua busca futuramente.

Segue um exemplo de quando se deve inserir uma nota de conteúdo:



Exemplo 1

Nome do livro: Matemática discreta

Veja no índice do livro alguns assuntos listados no conteúdo do próprio e insira no 
item  Notas de conteúdo no campo  505.a -  Nota  de conteúdo,  à  medida que for 
inserindo as notas não se esqueça de clicar em  Adicionar para salvá-las. Seguindo o 
nome do livro acima, algumas notas de conteúdo poderiam ser:

Nota 1: Conjuntos
Nota 2: Funções
Nota 3: Álgebra Booleana

Caso tenha dúvidas sobre este campo, peça o auxílio de um bibliotecário.

600

No item Assunto – Termo Tópico alterar o campo Nível do assunto subcampo IND1 
para  1 – Primário e no campo  650.a – Assunto inserir os assuntos relacionados ao 
conteúdo do livro, conforme for inserindo não se esqueça de clicar em Adicionar para 
salvá-los. Veja o exemplo baixo:

Exemplo 1: Literatura Infantil
Exemplo 2: Literatura Portuguesa

700

Se o livro que estiver catalogando não tiver autores secundários dirija-se diretamente 
à tag 900. Caso existam autores secundários siga a mesma notação de inserção de 
dados da tag 100. 

Para Nome Pessoal: insira  no item  Entrada secundária –  Nome Pessoal no 
campo 700.a – Nome Pessoal o nome do autor e clique em Adicionar para salvá-lo.

Para  Nome  Corporativo: insira  no  item  Entrada  secundária  –  Nome 
Corporativo no campo Nome corporativo ou jurisdição 710.a o nome do autor.

900

Caso esteja catalogando um periódico altere o item Gênero do Material  campo Tipo 
de entrada secundária 902.a para 4 – PERIÓDICO, se for um livro não altere nada.

Logo abaixo insira o número de tombo do livro no item Número da Obra no campo 
Número da Obra 950.a.

Exemplares

Este é o local  onde serão cadastrados os números de tombo dos livros. Se você 
possuir  mais  de  uma unidade  do livro,  não e  necessária  a  catalogação  do  mesmo 
novamente, basta apenas inserir os números de tombo e adicioná-las nesta seção. Insira 
um tombo de cada vez de acordo com o procedimento indicado abaixo:

1. Insira o número de tombo no campo 949.a – Número de Tombo.

2. Verifique se o campo 949.b – Código da Unidade está de acordo com o que deseja.



3. Insira novamente o número de tombo no campo 949.x – Código do Exemplar.

4. Altere a data de tombamento do livro no campo 949.y – Data de entrada.

Clique em Adicionar para salvar as opções cadastradas. Caso tenha cometido algum 
erro clique no registro inserido na caixa  Subcampo(s) repetitivo(s) 949.a – 949.z para 
restaurá-lo, altere o que for necessário e clique em Modificar para salvar as alterações. 
Caso tenha inserido algum registro a mais, selecione o registro e clique em Remover 
para apagá-lo.

Passo 10

Clique em Gravar Material para finalizar o processo de catalogação.


