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ANEXO – CAMPO MARC 655

655 TERMO DE INDEXAÇÃO GÉNERO/FORMA (R)

O campo inclui termos que indicam o género, a forma e/ou as características físicas dos
documentos que se descrevem. Os termos de género para materiais textuais designam tipos
específicos de documentos que se distinguem pelo estilo ou técnica do seu conteúdo intelectual –
biografias, catecismos, ensaios, hinos, ou recensões, por exemplo. Os termos relativos à forma e às
características físicas designam tipos específicos de documentos que, historicamente ou pelo seu
uso, se distinguem pelo aspecto físico, pelo assunto que versam, ou pela ordem da apresentação da
informação – livros de escrituração comercial, diários, directórios, memorandos, questionários,
resumos, folhas de presença.
A disponibilização deste campo para as bibliotecas da Universidade de Coimbra destina-se
exclusivamente aos formais Tese, Dissertação, Trabalho de projecto e Relatório de estágio.

INDICADORES

1º indicador: tipo de cabeçalho

2º indicador: tesauro

# Básico

0 Biblioteca do Congresso – cabeçalhos de

Os dados sobre género/forma são registados

assunto (LCSH)

numa única ocorrência do subcampo |a
0 Facetado

1 Biblioteca do Congresso – cabeçalhos de

Cada termo género/forma é registado num

assunto para literatura infantil

subcampo separado |a ou |b
2 Medical Subject Headings (MeSH)
3 National Agricultural Library – ficheiro
autoridade de assuntos
4 Fonte não especificada
5 Canadian Subject Headings
6 Répertoire de vedettes-matières
7 Fonte especificada no subcampo |2

1º indicador – nas bibliotecas universitárias de Coimbra utilizar-se-á o valor #.
2º indicador – nas bibliotecas universitárias de Coimbra utilizar-se-á o valor 4.
Os formais tese, dissertação, projecto de investigação e relatório de estágio considerar-se-ão, a
partir de agora, termos da lista controlada das bibliotecas da UC.

SUBCAMPOS

|a Dados ou termo predominante relativo a género/forma (NR)
|x Subdivisão geral (R)
|y Subdivisão cronológica (R)
|z Subdivisão geográfica (R)
Os subcampos |b, |c, |v, e |2 não serão utilizados.

EXEMPLOS

655#4|aTese…|zLocal|ydata
655|4|aTese…|xEspecialização em…|zLocal|ydata
655#4|aDissertação…|zLocal|ydata
655#4|aDissertação…|xEspecialização em…|zLocal|ydata
655#4|aTrabalho de projecto|zLocal|ydata
655#4|a655#4|aTrabalho de projecto|xMestrado em…|zLocal|ydata
655#4|aRelatório de estágio|zLocal|ydata

