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Plano de ensino (2019.2) 
 
I – Ementa 
Códigos e normas de catalogação. Programas de catalogação. Padrões e formatos de 
descrição para intercâmbio. Catálogos. Representação descritiva de livros, folhetos e 
folhas soltas impressas. 
 
II – Objetivos 
Objetivo geral: Descrever de forma bibliográfica livros, folhetos e folhas soltas 
impressas. 
Objetivos específicos: 
- Conhecer os códigos e normas de catalogação: AACR, ISBD’s e RDA; 
- Conhecer os programas de catalogação; 
- Identificar padrões e programas de catalogação; 
- Descrever funções e objetivos dos catálogos e catalogação; 
- Estabelecer diferenças entre os diferentes catálogos; 
- Elaborar catalogação descritiva, segundo o AACR2 e RDA para livros, folhetos e folhas 
soltas impressas; 
- Comparar as regras do AACR2R com as regras correspondentes do RDA, analisando 
conceitualmente nos moldes do FRBR. 
 
III – Conteúdo programático 

 Códigos e normas de catalogação 
Código de Catalogação Anglo Americano (AACR) 
Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada – ISBD’s 
RDA 
Padrões internacionais de registro: ISBN, ISSN e outros números 
Conceitos e funções 

 Teoria dos sistemas de catalogação 
Catalogação centralizada 
Catalogação cooperativa 
Catalogação na fonte 
Catalogação automatizada 
MARC 



Formato Dublin Core 

 Catálogo 
Conceito 
Objetivos e funções 
Formas e tipos 

 Estrutura do catálogo 
Ficha catalográfica tradicional e o registro bibliográfico eletrônico 
Pontos de acesso 

 Catalogação descritiva (capítulo 1 e 2 do AACR2) 
Descrição de livros, folhetos e folhas soltas impressas utilizando AACR2R e RDA 
 
IV – Metodologia 
Aulas expositivas e práticas.  
 
V – Avaliação 
A média semestral será composta pelas notas nas seguintes avaliações: 
- Seminários (30%); 
- Duas provas (50%); 
- Atividades (20%). 
Qualquer alteração será discutida com antecedência. Detalhes sobre as provas e 
atividades serão fornecidos em sala de aula com uma semana de antecedência. 
A nota para aprovação é 6,0. Quem alcançar média semestral entre 3,0 e 5,5 poderá 
realizar a prova de recuperação na data indicada no cronograma. Será feita uma nova 
média, entre a média semestral e a prova de recuperação, que será a nota definitiva na 
disciplina. 
É exigida frequência mínima de 75% nas aulas para aprovação. 
 
VI – Cronograma 
 

Aula Data Conteúdo 

 09 à 
28/08 

Apresentação do plano de ensino  
Códigos e normas de catalogação 
Código de Catalogação Anglo Americano (AACR) 
Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada – ISBD’s 
RDA 
Padrões internacionais de registro: ISBN, ISSN e outros números 
Conceitos e funções 
Teoria dos sistemas de catalogação 

1 04/09 Catálogo 
Breve histórico dos catálogos e da Catalogação; conceito, objetivos e 
funções; formas e tipos 

2 06/09 Estrutura do catálogo 
Ficha catalográfica tradicional e o registro bibliográfico eletrônico; 
pontos de acesso (Aula com uso do AACR2) 

3 11/09 Revisão – códigos e normas de catalogação* 
Orientação para seminários  

4 13/09 Teoria dos sistemas de catalogação (seminários) 



Catalogação centralizada 
Catalogação cooperativa 

5 18/09 Teoria dos sistemas de catalogação (seminários) 
Catalogação na fonte 
Catalogação automatizada 

6 20/09 Teoria dos sistemas de catalogação (seminários) 
MARC 
Formato Dublin Core 

7 25/09 Prova  

8 27/09 Descrição bibliográfica de livros e folhetos* 

9 02/10 Atividade extra-classe 

10 04/10 Atividade extra-classe 

11 09/10 Catalogação descritiva (aula teórica) – AACR 

12 11/10 Catalogação descritiva – aula prática 

13 16/10 Catalogação descritiva (aula teórica) - AACR 

14 18/10 Catalogação descritiva (aula prática) 

15 23/10 Catalogação descritiva (aula teórica) – RDA 

16 25/10 Catalogação descritiva (aula prática) 

17 30/10 Prova 

18 05/11 Recuperação 

 
 
 
 
 
 
 


