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6 A imPLAntAção dA PoLíticA de 
indexAção: Procedimentos e 

estrAtégiAs dA PesquisA-Ação integrAL

Mariângela Spotti Lopes Fujita

 

Diante dos resultados e conclusões obtidos na terceira pesquisa 
de avaliação (vide capítulo 5), o Grupo de Política de Indexação constatou 
que a “Proposta de política de indexação da Rede de Bibliotecas da Unesp” 
foi implantada com êxito e bem aceita pela comunidade das bibliotecas da 
Unesp. Portanto, decidiu transformar a Proposta em um “Manual da política 
de indexação para as bibliotecas universitárias da Unesp” (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”, 2014) cuja 
atualização incorporou dados, informações e decisões realizadas pelo Grupo 
de Política de Indexação ao longo de todo o processo de implantação, do-
cumentadas por meio de atas de reuniões, orientações e procedimentos di-
vulgados às bibliotecas que estavam organizados em fundos documentais 
virtuais ou “em nuvem” para uso do Grupo de Política de Indexação.

Toda essa documentação registra e revela o método de pesquisa-
-ação aplicado para o desenvolvimento da Proposta e sua transformação na 
forma de Manual em um processo contínuo de avaliação, entre os mem-
bros do Grupo de Política de Indexação e a comunidade das bibliotecas da 
rede Unesp, garantido pelo debate de idéias e rotinas intensamente nego-
ciadas em reuniões realizadas de forma contínua.

O grupo de catalogadores e a equipe de pesquisadores realizaram 
reuniões mensais, presenciais e virtuais, no período de maio/2010 a feve-
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reiro/2012, totalizando onze reuniões, em que elaboraram, por consenso 
após discussões e análises, proposta de política de indexação para a Rede de 
Bibliotecas da Unesp com base na fundamentação teórica e metodológica 
desenvolvida pelos pesquisadores integrantes do Grupo à luz da práxis e do 
contexto de atuação profissional dos catalogadores que resultaram em tra-
balhos experimentais de avaliação da recuperação por assuntos do catálogo 
coletivo on-line da Unesp.

Posteriormente, a política de indexação foi discutida e aprovada 
em reunião de catalogadores das trinta e quatro bibliotecas da Unesp que 
decidiram por sua implantação em todas as bibliotecas com avaliação e 
supervisão constantes promovidas pelos membros integrantes do Grupo 
de Política de Indexação da Unesp.

O objetivo de formar equipes de catalogadores de bibliotecas para 
elaborar, implantar e avaliar política de indexação foi realizado mediante 
aplicação da metodologia de pesquisa-ação para intervenção na realidade das 
bibliotecas no que tange à elaboração e implantação de política de indexação.

A escolha da metodologia da pesquisa ação se deveu à necessidade 
do Projeto de Pesquisa “Política de indexação para bibliotecas” (FUJITA, 
2010)  vivenciar, junto à equipe de profissionais das bibliotecas universitá-
rias, a ação de elaboração, implantação e avaliação da política de indexação 
como forma sistematizada de melhor observar os problemas e as mudanças.

A pesquisa-ação, vista como uma pesquisa social de base empírica 
dentro da metodologia etnográfica é indicada quando há interesse coletivo 
na resolução de um problema.

A pesquisa-ação é, segundo Thiollent (1998, p.14)
[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo.

Morin (2004, p.56) compreende que o termo pesquisa-ação “de-
signa em geral um método utilizado com vistas a uma ação estratégica e 
requerendo a participação dos atores”. Na visão do autor, essa definição se 
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encaixa no paradigma socioconstrutivista e, dessa forma, os pesquisadores 
privilegiam a pesquisa de campo onde a discussão com todos os atores é 
enfatizada.  Morin considera que o pesquisador é um dos atores cuja parti-
cipação deve ser integral no compartilhamento das ações em busca de solu-
ções de modo planejado em que a co-gestão é o caminho a ser partilhado. 
Nessa perspectiva, a pesquisa-ação integral (PAI) recebeu de Morin (1986, 
p.331) a seguinte definição operacional:

A PAI é aquela que visa uma mudança pela transformação recí-
proca da ação e do discurso, isto é, uma ação individual em uma prática 
coletiva eficaz e incitante, e de um discurso espontâneo em um diálogo 
esclarecido e, até, engajado.

A pesquisa-ação integral é estruturada, de acordo com Morin 
(2004, p.61), em uma grade de análise do processo com 5 componentes: 
contrato, participação, mudança, discurso e ação. Morin (2004, p.61) es-
clarece a função de cada componente de modo objetivo para facilitar sua 
aplicação que deriva do próprio entendimento da abordagem sociocons-
trutivista, destaca que são interdependentes e que a forma de compreendê-
-las deve ser dinâmica e sistêmica:

A participação é essencial. O contrato é uma das condições que a 
asseguram. A mudança é a finalidade. Os efeitos dessa participação ou ação 
negociada estão presentes no discurso ou na transformação dos espíritos 
e na ação encarada para resolver ou equacionar um problema da melhor 
maneira possível. 

No entendimento de Raphael (2007, p.11-112), a teoria da 
PAI é desenvolvida in loco e explica da seguinte forma a função de cada 
componente:

O contrato elabora uma linguagem comum, compreensiva a to-
das as pessoas, e apresenta características de negociação e deliberação entre 
as partes. A participação deve ser um instrumento que leve à co-gestão e, 
para tal, supõe a colaboração de todos os elementos em todas as tomadas 
de decisão, em todo o processo. A mudança consiste na passagem de um 
estado a outro, este último o próprio objetivo do projeto. O discurso faz 
parte da transformação e toma corpo quando inserido na ação. A ação atua 
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em espiral com a reflexão, questiona o discurso e deve refletir o consenso e 
a capacidade dos participantes.

A pesquisa-ação integral foi definida para o desenvolvimento do 
Projeto de Pesquisa “Política de indexação para bibliotecas” em função da 
opção pela linha metodológica do sócio-construtivismo adotada nas pes-
quisas anteriores1 com a participação dos catalogadores da rede de biblio-
tecas da Unesp. Os resultados destas pesquisas os levaram a decidir sobre a 
elaboração da política de indexação das bibliotecas da Unesp com a meto-
dologia da pesquisa-ação, o que tornou possível aproveitar a oportunidade 
de envolvimento cooperativo entre pesquisadora e participantes em torno 
da situação de elaboração e implantação da política de indexação.

Esta opção de linha metodológica permitiu que a construção da 
política de indexação fosse discutida e negociada por vários atores ao longo 
do tempo a partir da necessidade de mudança de uma situação que gerava 
um problema nunca antes resolvido em relação à recuperação por assunto 
no catálogo online da rede de bibliotecas da Unesp. Essa problemática foi 
muito discutida e analisada pelo grupo tal como relatado no capítulo 2 e 
motivou a realização de dois estudos de avaliação: de uso da linguagem de 
indexação e de consistência do processo de indexação.

Quando iniciamos as discussões em reuniões quinzenais ou men-
sais, foi colocado que a dificuldade em recuperar por assuntos no catálogo 
online era frequentemente relatada por usuários de maneira informal no 
dia-a-dia e os profissionais acreditavam que esse problema era devido ao 
uso de uma linguagem de indexação que diziam ser pouco especializada, 
por isso utilizavam outras linguagens mais especializadas e até a linguagem 
natural quando não encontravam linguagem de indexação mais adequada 
ao uso de um determinado termo, principalmente, quando catalogavam 
teses e dissertações cujos conteúdos sempre são mais especializados e com 
novos termos. Com o avanço das discussões, mais relatos eram realizados 
pelos profissionais e a equipe de pesquisa cada vez mais se envolveu com os 
temas e, na tentativa de solução, realizaram-se as duas primeiras pesquisas 

1  “O contexto da leitura documentária de indexadores de bibliotecas universitárias em perspectiva sócio-cogni-
tiva para a investigação de estratégias de ensino” (Bolsa PQ/CNPq – Processo 310357/2006-3) (FUJITA, 2007) 
e “Política de tratamento da informação documentária na rede de bibliotecas da UNESP” (FUJITA, 2007).
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de avaliação, a primeira sobre o uso da linguagem de indexação e a segunda 
sobre a consistência do processo de indexação.

A primeira pesquisa foi motivada em razão do problema relata-
do pelos profissionais, ou seja, de que a linguagem de indexação não era 
especializada e por isso a recuperação por assuntos no catálogo não era 
satisfatória. Mas, as reuniões e suas discussões levantaram muitas dúvidas e 
apontamentos que sinalizavam outros aspectos influentes tais como o uso 
de diferentes linguagens, inclusive a natural e que, principalmente, por ser 
importada, os campos de assuntos na maioria dos registros bibliográficos 
permaneciam inalterados; outro aspecto levantado era de que o usuário uti-
lizava sua linguagem natural para fazer sua estratégia de busca no catálogo 
e como na maioria dos catálogos a linguagem de indexação utilizada nunca 
esteve disponível. Com estes aspectos foi possível, na segunda pesquisa de 
consistência do processo de indexação, demonstrar aos catalogadores que a 
linguagem de indexação, embora desatualizada e pouco especializada, não 
era a causa principal do problema de recuperação por assuntos.

As causas principais, observadas e admitidas pelo grupo, advi-
nham do fato de que ao copiarem os registros bibliográficos não se re-
alizava o processo de indexação, tampouco se utilizava a linguagem de 
indexação adotada pela rede de bibliotecas. Quando havia a necessidade 
de se construir um registro bibliográfico novo, mais comum para teses e 
dissertações, a falta de especialidade da linguagem de indexação era com-
pensada pelo uso de outras linguagens de indexação e mesmo assim, ne-
nhuma das linguagens de indexação utilizadas era disponibilizada para o 
usuário do catálogo online durante a estratégia de busca por assunto. Essas 
causas foram intensamente discutidas e proporcionou ao Grupo a visão de 
que era necessário o trabalho de investigação de soluções em duas frentes: 
do processo de indexação e da construção e uso de uma única linguagem 
de indexação para uso de catalogadores e usuários, motivo pelo qual exis-
tem dois Grupos de Trabalho atuantes: o de Política de Indexação e o de 
Linguagem de indexação.

A segunda pesquisa demonstrou que a realização do processo de 
indexação com uso da linguagem de indexação, comparada com os regis-
tros bibliográficos copiados sem modificação do campo de assunto, obteve 
melhor resultado na recuperação.
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Portanto, as discussões realizadas durante e após os estudos de 
avaliação demonstraram um cenário claro de que era necessária a mudan-
ça e assim foi elaborada a “Proposta de política de indexação para as bi-
bliotecas da Unesp”, resultado do contrato realizado entre catalogadores e 
pesquisadores cuja negociação foi realizada em cada detalhe porque todos 
tinham ciência de que o modo de trabalho seria modificado para incluir 
os procedimentos anteriormente inexistentes, ou seja: cada registro biblio-
gráfico importado teria que ser indexado mediante procedimentos e seu 
campo de assunto modificado com a inclusão de termos de uma única 
linguagem de indexação e não de várias linguagens de indexação.

A participação de todos foi importante em todas as etapas da dis-
cussão propiciando a co-gestão tanto da definição dos problemas quanto 
na busca de soluções para resolvê-los cujo resultado se concretizou na reda-
ção final da “Proposta de política de indexação”. O processo de co-gestão 
foi contínuo a partir do ponto em que assumiram os problemas e se debru-
çaram na tarefa de solucioná-los dentro da sua realidade profissional. Nesse 
processo todos se responsabilizaram pelas etapas de solução dos problemas 
passando a existir grupos em que cada um era líder e responsável por passar 
as mudanças aos demais catalogadores em um processo de multiplicação 
de conhecimentos que implantou e disseminou a mudança.

O grupo de política de indexação, composto por catalogadores e 
pesquisadores, foi o primeiro a se envolver com a problematização, estu-
dos de avaliação e elaboração da Proposta no período de março de 2010 a 
janeiro de 2012. Durante as discussões, análises e resultados de avaliação 
o grupo tomava consciência de que a mudança era necessária e, ao longo 
do período, se inteirava de novas estratégias profissionais para a inclusão 
da metodologia de indexação a partir de cursos de capacitação que os pes-
quisadores ofereciam à medida que se colocavam demandas por novas so-
luções durante as reuniões.

As capacitações foram realizadas pelos pesquisadores, primeiro 
aos catalogadores do grupo mediante cursos cujos conteúdos foram dis-
cutidos e selecionados coletivamente e, após cada curso, os problemas e 
soluções eram examinados para a tomada de decisões que direcionavam 
o desenvolvimento das ações, principalmente após cada capacitação dos 
demais catalogadores.



121

Política de indexação para bibliotecas

Exemplo dessa situação foi o curso “Modelo de Leitura 
Documentária para Indexação na Catalogação de Assuntos de Livros em 
Bibliotecas”, ministrado em junho de 2011. Esse curso foi proposto como 
parte da proposta de solução em função da discussão, realizada durante 
o ano de 2010 e primeiro semestre de 2011 sobre os resultados de recu-
peração por assunto da segunda pesquisa de avaliação da consistência de 
indexação que comparou amostra de registros bibliográficos que haviam 
passado pelo processo de indexação e uso de linguagem de indexação com 
amostra de registros bibliográficos copiados sem modificação do campo de 
assunto porque não passaram por processo de indexação.

O curso teve como conteúdo principal a análise de assunto de 
documentos e suas concepções orientadas para o conteúdo e para a de-
manda como proposição metodológica para a catalogação de assuntos de 
textos científicos mediante apresentação dos modelos de leitura documen-
tária para textos científicos e livros. Esse conteúdo, resultado de pesquisas 
realizadas (FUJITA; RUBI, 2006), foi apresentado aos catalogadores do 
Grupo de Política de Indexação que, após compreensão da metodologia de 
indexação proposta pelo Modelo de Leitura Documentária para Indexação 
na Catalogação de Assuntos de Livros em Bibliotecas, decidiu incluí-lo na 
“Proposta de Política de Indexação da Rede de Bibliotecas da Unesp”.

Depois, quando em fevereiro de 2012 a Proposta foi aceita pelas 
bibliotecas e se iniciou a capacitação, os catalogadores do Grupo de Política 
de Indexação tornaram-se capacitadores para acompanhamento e esclare-
cimentos dos grupos de apoio regionais e temáticos à Indexação após o 
Curso “Modelo de Leitura Documentária para Indexação na Catalogação 
de Assuntos de Livros em Bibliotecas” ser ministrado aos demais cataloga-
dores das bibliotecas.

Na sequencia, foram ministradas 3 edições do Curso “Catalogação 
do registro de autoridade no formato MARC21”, duas em 2012 e uma 
em 2013. Essa participação dos catalogadores do Grupo de Política de 
Indexação motivou a participação de outros catalogadores que passaram a 
integrá-lo e atuar com outros conhecimentos o que ajudou a consolidar, de 
modo decisivo, a implantação das mudanças contidas na Proposta. Mais 
do que isso, trouxe ao Grupo a percepção das mudanças e o estímulo à 
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investigação de modo crítico para a solução de problemas tal como explica 
Morin (2004, p.56)

A pesquisa-ação permite aos atores que construam teorias e estra-
tégias que emergem do campo e que, em seguida, são validadas, confron-
tadas, desafiadas dentro do campo e acarretam mudanças desejáveis para 
resolver ou questionar melhor uma problemática. 

De modo gradativo, a pesquisa-ação integral propiciou uma troca 
de saberes entre todos os participantes do Grupo de Política de Indexação, 
de tal modo que os catalogadores passaram a agir e pensar mais critica-
mente e os pesquisadores a entenderem o contexto profissional de modo 
mais específico o que motivou, inclusive, a redação conjunta deste livro. 
Por isso, concordamos com Morin (2004, p.56) quando considera que “é 
identificada como nova forma de criação do saber na qual as relações entre 
teoria e prática e entre pesquisa e ação são constantes”.

Existiram durante a elaboração da proposta muitas adaptações 
relacionadas às práticas de catalogação descritiva incorporadas pelo sof-
tware gerenciador do catálogo online, assim como práticas de catalogação 
de assunto anteriormente nunca discutidas e que se tornaram cotidianas. 
Tais práticas, como por exemplo, o uso de uma linguagem de indexação 
única, de um método de indexação e da definição dos elementos de po-
lítica de indexação2, entre eles o da quantidade máxima e mínima de ter-
mos para cada documento indexado, bem como do nível de especificidade 
ou exaustividade dos termos, foram determinantes para, a cada reunião, 
moldar um discurso comum entre todos e que culminou na elaboração 
da Proposta considerada, dentro da concepção da Pesquisa-ação integral, 
como o contrato.

A Proposta contém, portanto, o discurso da problematização, 
acompanhado dos resultados da avaliação, dos argumentos principais e, 
principalmente, das estratégias para realizar a mudança de conduta profis-
sional dos catalogadores das bibliotecas universitárias, além da metodolo-
gia da indexação e uma reflexão sobre a necessidade de mudança da lingua-
gem de indexação, anteriormente utilizada, por outra que possibilitasse sua 
atualização constante por todos com o controle do Grupo de Linguagem.

2  Cf. elementos da política de indexação no capítulo 3
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A Proposta foi apresentada aos demais catalogadores das biblio-
tecas em fevereiro de 2012 e aos diretores de bibliotecas em abril de 2012, 
o que permitiu o conhecimento sobre o contrato e a discussão pela neces-
sidade de mudança com a participação de todos e não somente, como no 
primeiro momento, do grupo de política de indexação. Entretanto, como 
a Proposta continha um discurso que não era comum a todos os demais 
que não participaram das reuniões de discussão, foi fundamental o nível 
de confiabilidade do grupo de política de indexação para a aceitação da 
Proposta como contrato inicial.

Deu-se início, então, a partir de abril de 2012, à capacitação 
de todos os catalogadores para conhecimento de como usar a Proposta e 
utilizar o mesmo discurso comum de domínio do Grupo de Política de 
Indexação. Para isso, foi realizado em 2012 o Curso “Modelo de Leitura 
Documentária para Indexação na Catalogação de Assuntos de Livros em 
Bibliotecas”. Este curso foi realizado para os bibliotecários catalogadores da 
rede Unesp visando capacitá-los a indexarem com consistência, habilitando 
os profissionais na leitura documentária, ressaltando os locais onde a infor-
mação necessária à indexação deverá ser buscada e os questionamentos que 
deverão ser feitos para obtê-la. Além disso, o curso incluiu em seu início a 
explicação completa da Proposta que continha as explicações e argumentos 
principais sobre a necessidade de mudança e adoção das orientações sobre 
os elementos de indexação e uso da “Terminologia da Biblioteca Nacional” 
a partir da construção dos registros de autoridade de assuntos.

Nessa oportunidade o Grupo de Política de Indexação realizou 
discussão com os catalogadores sobre a Proposta e se iniciou um novo ciclo 
da pesquisa-ação integral que passou a incluir um grupo maior de partici-
pantes com necessidade de orientação sobre as novas práticas, princípios, 
fundamentos, elementos, metodologia e linguagem de indexação que inte-
gram a política de indexação contida na Proposta.

O conjunto de uma série de “Orientações aos catalogadores para 
implantação da política” realizadas a partir das dúvidas que surgiram pas-
saram a acompanhar o uso da Proposta e incentivou a criação de grupos 
regionais de catalogadores orientados pelos participantes do Grupo de 
Política de Indexação que passaram a atuar fortemente junto à esses grupos 
para que as dúvidas fossem divulgadas em uma lista de discussão comum 
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a todos pela internet. Algumas dessas orientações após discussões e obser-
vações da prática dos catalogadores pelo Grupo de política de indexação 
foram incorporadas à Proposta e, depois, ao Manual de política de indexa-
ção. O principal desse processo de implantação foi a participação de todos, 
inclusive dos diretores das bibliotecas.

Após o Curso “Modelo de Leitura Documentária para Indexação 
na Catalogação de Assuntos de Livros em Bibliotecas” foi demandado o de 
“Catalogação do Registro de Autoridade no Formato MARC21”, realizado 
em 2012 e 2013, em função da crescente participação e da intensidade da 
ação que solicitava a construção dos registros de autoridades de assunto 
tópico e geográfico para que a linguagem de indexação Unesp fosse im-
plantada em todos os registros bibliográficos. A elaboração dos conteú-
dos do curso bem como sua ministração foi ação dos catalogadores dos 
Grupos de Política de Indexação e da Linguagem. A demanda desse curso 
e a responsabilidade assumida pelos Grupos demonstra o envolvimento e a 
participação de todos os catalogadores com o consentimento dos diretores 
de bibliotecas.

Na sequencia e após a capacitação de todos os catalogadores, o 
Grupo de Linguagem se deparou com o novo desafio de discutir o que 
fazer com os termos novos, assim chamados por não serem encontrados 
em nenhuma das fontes de controle de vocabulário eleitas por todos. Essa 
discussão já havia sido colocada desde o início da formação do Grupo de 
Política de Indexação quando os problemas ainda estavam sob foco das 
duas avaliações anteriores, a de uso da linguagem e a de consistência da 
indexação.

Mas, com a terceira avaliação para verificação da determinação de 
termos nos campos de assuntos dos registros bibliográficos, observou-se o 
aumento dos termos novos que estavam pendentes de tratamento adequa-
do para elaboração dos registros de autoridade. Esse aumento foi um sinal 
claro de que os catalogadores estavam aplicando a política de indexação e, 
como era previsto, encontrando termos novos em vista da natureza cientí-
fica e tecnológica e de produção de novos conhecimentos dos documentos 
que entravam nos acervos das bibliotecas universitárias.
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O problema colocado foi discutido e os pesquisadores ofere-
ceram, em 2014, aos catalogadores do Grupo de Linguagem o Curso 
“Procedimentos para autorização de termos novos considerando a me-
todologia terminográfica”. Na capacitação os catalogadores discutiram a 
elaboração de formulários para adequação de termo tópico importado e 
de inclusão termo tópico novo que foi implantado após capacitação dos 
demais catalogadores da rede. Atualmente, o Grupo de Linguagem analisa 
as solicitações e se comprovada a necessidade elabora ou adequa o registro 
de autoridade de assunto.

A partir deste relato da experiência de intervenção com a marca-
ção dos cinco conceitos da pesquisa-ação integral, o contrato, a participa-
ção, a mudança, o discurso e a ação é possível analisar e comprovar o tipo 
integral de participação alcançado pelos atores. De acordo com Desroche 
(1982, p.52 citado por Morin, 2004, p.57) as pesquisas-ações poderão ser 
avaliadas pela tipologia de participações presente no Quadro 12: 

Quadro 12 - Pesquisas-ações e tipologia de participações

PESQUISA
 De explicação De aplicação De implicação Tipo de participação

 
SOBRE
Sobre a ação e 
seus atores

PARA
Para a ação e seus 
atores

POR
Pela ação e seus atores  

1 + + + Integral
2 + + - Aplicada
3 + - + Distanciada
4 + - - Informativa
5 - - + Espontânea
6 - + - Usuária
7 - + + Militante

8 - - - O c a s i o n a l /
Improvisada

Fonte: Desroche (1990, p.108 apud MORIN, 2004, p.57)

 

Pela descrição das atividades realizadas pelos Grupos de Política 
de Indexação e de Linguagem de indexação o nível de participação foi 
crescente, buscou a explicação, aceitou o questionamento, elaborou planos 
de aplicação e alcançou a implicação de todos os catalogadores pela ação e 
seus atores. Portanto, pela tipologia de participação é uma pesquisa-ação 
integral (PAI) que na visão de Morin, (2004, p.58) “é um ideal a ser atin-
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gido e pode aceitar uma démarche geradora de uma crescente participação 
em todos os níveis do processo em projeto visando a mudança.”

A Pesquisa-ação integral proporcionou não só a elaboração por 
consenso de política de indexação, antes inexistente e desconhecida para 
bibliotecas universitárias, mas, principalmente, o entendimento de todos 
os requisitos, elementos, procedimentos e instrumentos adequados à reali-
dade de atuação profissional do catalogador.

A intervenção com a pesquisa-ação integral realizada durante o 
processo de elaboração, implantação e avaliação promoveu a reflexão crí-
tica com a finalidade de identificar problemas ou avaliar mudanças me-
diante a realização de seminários de vivências profissionais, capacitações 
ou compartilhamento de experiências e dúvidas, apresentando a sistema-
tização teórica e metodológica sobre indexação, política de indexação e 
experiências de elaboração de políticas de indexação para a elaboração do 
plano de ação implementado e avaliado pelas bibliotecas durante o período 
de 2012 a 2015.
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APêndice A
 Formulário de solicitação de alteração de termo tópico e geográfico importado

Este formulário tem o objetivo de formalizar o processo de alteração de termos 
tópicos e geográficos conforme procedimentos terminográficos a serem aplicados poste-
riormente pelo Grupo de Linguagem da Unesp. 

TERMO TÓPICO E GEOGRÁFICO IMPORTADO são aqui definidos como termos 
que já existem na Linguagem Unesp (UEP10) e que necessitem de:

• inclusão de remissiva no respectivo registro de autoridade (que conste da Linguagem 
da Biblioteca Nacional, LCSH ou MeSH),

•  inclusão de termo equivalente em inglês no registro de autoridade (LCSH ou 
MeSH), 

• inclusão de notas no registro de autoridade (segundo Linguagem da Biblioteca 
Nacional, LCSH ou MeSH),

•  correção de grafia ou acentuação.

Para termos novos, inclusive remissivas que não existam nas bases citadas acima, usar o 
Formulário de solicitação de inclusão de termo tópico novo . Para inclusão de termos geo-
gráficos novos não há necessidade de solicitação ao Grupo de Linguagem. Eles poderão 
ser criados pelos catalogadores seguindo as regras do Capítulo 23 do AARC2 e Padrão de 
Qualidade de Registros de Autoridade da Unesp.

O preenchimento do formulário deverá seguir os tópicos abaixo. Em caso de 
dúvida entre em contato com o Grupo através do email: linguagemunesp@listas.unesp.br

termo existente:

Alteração solicitada:
Justificativa circunstanciada (explicar e comprovar): 
Variantes gráficas da alteração sugerida1 (se houverem):
Fontes positivas : 
Obra catalogada:
Termo equivalente na LC ou MeSH:
Data da solicitação:
Solicitante (Nome/Câmpus):
E-mail do solicitante:

1  Variante gráfica não deve ser compreendido como sinônimos, homônimos e antônimos do termo e sim como 
variação de grafia, ex: Haicai (autorizado na Linguagem da Biblioteca Nacional), Haikai (autorizado na LCSH)
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APêndice b
Formulário de solicitação de inclusão de termo tópico novo
Este formulário tem o objetivo de formalizar o processo de inclusão de novos termos 
tópicos conforme procedimentos terminográficos a serem aplicados posteriormente pelo 
Grupo de Linguagem da Unesp. Por isso, solicitamos especial atenção ao preenchimento 
do item “contexto” de forma a demonstrar inequivocamente a situação textual em que 
ocorreu o termo fazendo uso, se necessário, de consulta a textos mais completos e ao espe-
cialista de sua unidade caso o texto não explicite de forma clara o contexto. 
TERMO TÓPICO NOVO é o termo tópico que não existe na Linguagem Unesp 
(UEP10), Linguagem da Biblioteca Nacional, LCSH ou MeSH. 
Para termos que já existam na Linguagem Unesp e necessitem de alguma alteração no 
respectivo registro de autoridade, usar o Formulário de solicitação de alteração de termo 
tópico e geográfico IMPORTADO.
Para termos que não existam na Linguagem Unesp mas forem encontrados na Linguagem 
da Biblioteca Nacional, LCSH ou MeSH, fazer a inclusão segundo o Padrão de Qualidade 
de Registros de Autoridade da Unesp .
O preenchimento do formulário deverá seguir os tópicos abaixo. Em caso de dúvida entre 
em contato com o Grupo através do email: linguagemunesp@listas.unesp.br

Termo :
Variantes  gráficas2 (se houverem):
Termo em inglês:
Contexto: após consulta de textos específicos (referências completas) e especialistas (nome 
e 7email)
Fontes positivas :
- Obra catalogada:
Data da solicitação:
Solicitante (Nome/Câmpus):
E-mail do solicitante:
Área *
•  Engenharias (Engenharias, Arquitetura, Desenho Industrial, Cartografia)
•  Humanas (Letras, Pedagogia, História, Geografia, Filosofia, Psicologia, Tradução e 

Intérprete, Jornalismo, Radialismo, Relações Públicas, Artes Visuais, Artes Cênicas 
e Música)

•  Ciências Sociais Aplicadas (Ciências Sociais, Direito, Serviço Social, Biblioteconomia, 
Arquivologia, Administração, Economia, Relações Internacionais e Turismo)

•  Ciências Biológicas e Ambientais (Biologia, Ecologia, Biotecnologia, Biologia 
Marinha, Gerenciamento Costeiro, Engenharia Ambiental e Química Ambiental)

•  Ciências Puras (Química, Física, Matemática, Estatísticas, Ciência da Computação, 
Analise de Sistemas)

•  Ciências Agrárias (Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Engenharia 
Florestal, Engenharia Industrial Madeireira e Geologia)

2  Variante gráfica não deve ser compreendido como sinônimos, homônimos e antônimos do termo e sim como 
variação de grafia, ex: Haicai (autorizado na Linguagem da Biblioteca Nacional), Haikai (autorizado na LCSH)
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•  Ciências da Saúde (Medicina, Odontologia, Biomédicas, Física Médica, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Farmácia, 
Educação Física e Nutrição)

APendice c
 Comparação de registros
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