Classificação do acervo
O acervo da Biblioteca Central encontra-se ordenado por assunto de acordo com a Classificação Decimal Universal (CDU). O espaço público de acesso à bibliografia divide-se em 4
espaços de leitura, 3 salas e 1 Mezzanine, distribuindo-se o acervo tematicamente segundo a
seguinte tabela:

Classes Gerais da CDU

Espaços

0 Generalidades. Ciência e conhecimento
001 Ciência e conhecimento em Geral
004 Informática

Mezzanine
Sala 3

1 Filosofia. Psicologia

Mezzanine

2 Religião. Teologia

Mezzanine

3 Ciências Sociais
32 Política
33 Economia
37 Educação
39 Etnologia. Etnografia

Mezzanine
Sala 3
Sala 1
Mezzanine

5 Matemática. Ciências Naturais

Sala 3

6 Ciências Aplicadas. Enfermagem. Medicina. Tecnologia

Sala 3

7 Arte. Desportos. Arquitectura

Sala 1

8 Linguística. Linguagem. Literatura

Sala 2

9 Biografia. Geografia. História

Sala 2

Número de chamada
O número de chamada (ou cota do livro) é composto de:
1. Número que corresponde ao assunto da obra na tabela de classificação CDU, usada
no BAM;
2. Número que corresponde ao autor da obra, antecedido da primeira letra do
sobrenome do autor e precedido da primeira letra do título;
3. Língua do texto se for uma tradução;
4. Volume da obra se pertencer a uma coleção;
5. Número do exemplar se o BAM possuir mais de um.
Exemplo da etiqueta da lombada:
159.922

Assunto da publicação (1)

C492p

Apelido do autor, número do
autor e letra do título (2)

=690

Publicação traduzida (3)

V1

Volume (4)

E2

Exemplar (5)

Ordem dos sinais utilizados na classificação
Os sinais ligam assuntos relacionados ou subdividem-nos em hierarquias. Podem indicar
também a língua do documento, forma de apresentação, tempo e ponto de vista.
Os sinais são ordenados da seguinte forma:

Sinais
/

Emprego
Barra

principal

Exemplo

Liga assuntos consecutivos

5/6

Ciência e Tecnologia

Contém um único assunto

616

Clínica Médica

:

Relação

Contém dois assuntos relacionados

616:338

Clínica Médica e Humanismo

=

Igualdade

Identifica a língua em que o documen-

616

Clínica Médica traduzida

to está escrito (tradução)

=690

para o Português

A forma como o assunto se apresenta

616(043)

Tese em Clínica Médica

616(061.3)

Congresso de Clínica Médica

616(1-202)

Medicina Rural

616(47)

Medicina na Rússia

616(675)

Medicina no Congo

616(81)

Medicina no Brasil

Indica assunto ligado a determinado

616(81=082)

Medicina Indígena no Brasil

grupo étnico

616(81-202)

Medicina Rural no Brasil

616(=96)

Medicina dos Povos de Raça

(0...)

(1/9)

(= )

Forma

Geográfico

Raça

Indica o local de que trata o assunto

Negra
""

Tempo

Indica a época em que o assunto é

342.2"1810"

Constituição de 1810

tratado. Usado somente em constitui-

342.2"1988"

Constituição de 1988

616-03

Medicamentos

pessoas

616-05

Paciente

Indica o ponto de vista sob o qual o

616.001.5

Pesquisa Médica

621.01

Teoria e Princípios da

ções
-0

.00

.0

Hífen zero

Ponto

de

Auxiliar

comum

para

materiais

e

vista

assunto foi considerado

Ponto zero

Subdivisão especial. Indica conjunto de
conceitos

Engenharia Mecânica
669.05

Processos Metalúrgicos
Gerais e Fundamentais

.

Ponto

Subdivisão do número principal. Estende-se do .1 ao .9

616.15

Hematologia

Ordem dos livros na estante
1. Os livros são arrumados nas estantes segundo a abrangência do assunto (CDU),
partindo do geral para o mais específico e levando em consideração a ordem dos
sinais apresentada.
2. A combinação alfanumérica autor/título é organizada da seguinte maneira:
a) Primeiramente é levada em consideração a ordem alfabética da primeira letra
do número de chamada, a qual corresponde à primeira letra do apelido do
autor;
b) O número de autor, em seguida, é posto em ordem numérica crescente;
c) Finalmente é seguida a ordem alfabética da última letra do número de
chamada, a qual corresponde à primeira letra do título da obra. Assim, as
obras de um mesmo autor, se todas de um assunto idêntico, ficam reunidas e
organizadas em ordem alfabética de título.

Ordem na estante
SIGLA

SIGLA

SIGLA

SIGLA

SIGLA

5/6

5.01

51

51

511

M112m

C845m

d251c

D269o

A253n

Caso o utilizador, seguindo as orientações de localização, não consiga encontrar o livro que
procura, deve procurar auxílio no Balcão de Informações da Biblioteca.
SIGLA corresponde à combinação alfabética que designa o Fundo Documental.

