UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - UniRV
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UniRV
MODELO DE FICHA CATALOGRÁFICA
De acordo com o AACR2, e atualizações.
Tamanho da ficha: 12,5 cm x 7,5 cm

Fonte recomendada: a fonte é a mesma utilizada na obra, seu tamanho pode ser menor
que o utilizado no texto da publicação, para enquadramento nas dimensões da ficha (7,5
x 12,5 cm). Os parágrafos devem estar alinhados à esquerda.

Indicação do Autor: é a primeira linha de informação da ficha catalográfica. Inicia-se
após uma linha em branco e tem o último sobrenome, seguido dos prenomes do autor. A
margem deste campo inicia-se a 1 cm da borda (1ª. margem). Os sobrenomes com
indicativos de parentesco, como: Filho, Júnior, Neto, Netto, Sobrinho, etc. são
mencionados em seguida aos sobrenomes, por extenso.
Ex. 1: Pires Filho, João
Ex. 2: Gonçalves Júnior, Pedro da Silva

Indicação do Título: escreva o título da monografia, respeitando a margem de 1 cm da
borda. Somente a primeira letra do título é maiúscula, as demais devem ser minúsculas
(com exceção de nomes próprios). Se houver subtítulo, acrescente-o logo após o título
os separando por dois pontos (:). Em seguida, coloque uma barra inclinada (/) e repita o
nome do autor, desta vez, na ordem direta, seguido por ponto final (.). Logo após
acrescente travessão (—), não hífen, e o ano vigente, finalizando com um ponto final.
Ex. 1: Pesquisa em acervo bibliográfico / Daniel Câmara Filho. — 2018.
Ex. 2: Perfil dos estudantes de medicina: um estudo de caso na Universidade de Rio
Verde – UniRV / Gabriel Pereira Castro. — 2018.

Descrição Física: inicia-se na 2ª margem com a informação do número total de folhas
em algarismo arábicos seguido de (f. :) Ilustrações de qualquer natureza incluindo
figuras, fotos, gráficos, tabelas, etc. são indicadas pela abreviatura (il.). Após o número
de folhas precedida de dois pontos.
Ex. 1: 55 f. : il.
Ex. 2: 62 f.

Nome do orientador: informe o nome e sobrenome do orientador. Coloque a titulação
do orientador antes do nome. Caso tenha coorientador, acrescente na linha abaixo do
orientador.
Ex. 1: Orientadora: Profª. Drª. Ana Maria dos Santos Almeida.
Ex. 2: Orientadora: Profª. Mª. Maria das Graças de Oliveira Martins.
Coorientador: Prof°. Dr. Rogério Sousa de Albuquerque.

Notas: informe o tipo do trabalho: Monografia; Dissertação ou Tese; a titulação:
Graduação, Mestrado ou Doutorado (entre parêntese), seguido de traço (–), espaço e o
nome da Universidade por extenso, o nome do programa do curso (se houver) e o nome
da faculdade.
Ex. 1: Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade de Rio Verde - UniRV,
Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, Faculdade de Agronomia, 2018.
Ex. 2: Monografia (Graduação) – Universidade de Rio Verde - UniRV, Faculdade de
Odontologia, 2018.

Biografia: informe caso o trabalho contenha biografia do autor. Se não houver biografia
não colocar nada.
Ex. 1: Inclui biografia.

Índices: indique caso o trabalho tenha índices de ilustrações de qualquer natureza
incluindo figuras, fotos, gráficos, tabelas, quadros e etc.

Ex. 1: Inclui índice de tabelas e figuras.

Palavras-chave ou assunto: indique em algarismos arábicos as palavras-chave que
representem o assunto do documento. Devem aparecer em ordem decrescente de
importância, separadas por ponto final. Evite termos redundantes ou repetitivos. É
obrigatório registrar um assunto, os demais devem ser registrados em função da
necessidade e amplitude de temas do conteúdo do documento. Em seguida, em números
romanos, acrescente o sobrenome do orientador, seguido do seu prenome.
Ex.: 1. Agronomia. 2. Milho. 3. Produtividade. I. Rodrigues, Cláudio Alencar

Número da Tabela PHA: número que individualiza os autores. Fornecido pela
bibliotecária, no prazo de até um dia útil, localizado a 1cm da margem esquerda,
seguida a 2 cm do autor.

Número da CDD: número que indica a classificação do trabalho. Fornecido pela
bibliotecária, no prazo de até um dia útil, localizado na parte inferior, do lado direito da
ficha.

Exemplo de Ficha Catalográfica:

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação-- (CIP)
A571i Sobrenome, Prenome do autor
Título da monografia : subtítulo se houver. / Nome do autor na ordem
direta. — 2018.
61 f. : il.
Orientadora: Profª. Drª. Colocar o nome completo do orientador.
Monografia (Graduação) — Universidade de Rio Verde - UniRV, Faculdade
de Odontologia, 2018.
Inclui índice de tabelas e figuras.
1. Atendimento odontológico. 2. Saúde bucal. 3. Cirurgia. I. Sobrenome,
Prenome do orientador
CDD: 617.605
Elaborada por Fernanda Castro - Bibliotecária CRB1/3191

