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Resumo: 

Apresenta as etapas envolvidas na elaboração de um Catálogo 
Coletivo de Períodos especializados na área jurídica, 
abrangendo as Bibliotecas da região de Florianópolis/SC, 
através da cooperação entre o Grupo de Bibliotecários em 
Informação e Documentação Jurídica-GBIDJ/SC e o Curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Descreve objetos, metodologia adotada e criação de base de 
dados, utilizando o software Microlsis, da UNESCO. 

1. INTRODUÇÃO 1.1 - 

GBIDJ/SC 

O grupo de Bibliotecários em Informação e Documentação Jurídica -
GBIDJ/SC, vinculado à Associação Catarinense de Bibliotecários - ACB, foi 
constituído em 1982 e desde então vem desenvolvendo suas atividades com o 
objetivo maior de abrir espaço a cooperação e ao intercâmbio de 
conhecimentos técnicos e de experiências de Bibliotecários da área jurídica. 
FERREIRA (1994) coloca que "a vocação e a missão das unidades e sistemas 
de informação sempre foram e serão a de intermediários e catalisadores do 
conhecimento. A informação nada mais é do que um veículo de transferência, 
integração e comunicação de conhecimento". 

* O trabalho foi elaborado por: Cynthia de Moura Orengo CRB-14/523; Elizabeth Helena Moreira 
Braga CRB-14/102; Eni Besen CRB-14/312. 
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O GBIDJ/SC buscando a interligação entre seus membros, usuários e a 
informação, tem como objetivos: 

• Promover o entrosamento e a comunicação de seus membros através 
de um programa de trabalho; Incrementar a elaboração de projetos de 
interesse da área jurídica; Difundir notícias, problemas e inventos da 
área, bem como atividades do Grupo; Zelar pela adoção de normas 
bibliográficas visando à uniformização dos trabalho técnicos; Estimular 
o estudo de problemas referentes a informatização de documentos 
jurídicos; Promover debates a respeito das experiências profissionais, 
pessoais ou institucionais nas áreas de Doutrina, Legislação e 
Jurisprudência. 

1.2 - Catálogo Coletivo de Periódicos Jurídicos 

O acervo das coleções de periódicos das Bibliotecas jurídicas de 
Florianópolis constitui-se numa fonte de pesquisa rica e de extrema 
importância para toda a comunidade jurídica. A divulgação de serviços e 
produtos para o público é absolutamente necessária, como define 
ROMANELLI (1994) "...há necessidade de divulgação para o público 
especializado e para o grande público dos nossos recursos como agente de 
informação e estimuladores da pesquisa e da leitura. " O GBIDJ/SC buscando 
otimizar a utlização deste acervo e intercâmbio de informação entre os 
profissionais da área, se propôs a elaborar um Catálogo Coletivo de Periódicos 
Jurídicos (CCPJ), abrangendo as Bibliotecas Jurídicas de Florianópolis/SC. 

1.3 - GBIDJ X Curso de Biblioteconomia da Universidade 
Federal de Santa Catarina 

O trabalho de coleta de dados foi executado em conjunto com a UFSC, 
através do Curso de Biblioteconomia, pela disciplina BDC 5510 - 
Biblioteconomia Aplicada I, ministrada pela Profa. Neide Caciatori Brighenti 
no primeiro semestre de 1996. 

O estágio profissional é considerado de extrema importância por 
preparar o indivíduo para uma determinada realidade, tornando-se um 
complemento do processo ensino-aprendizagem, onde a teoria vista em sala 
de aula é aperfeiçoada. A coleta de dados para a preparação do CCPJ, 
proporcionou aos alunos do Curso de Biblioteconomia/UFSC o contato mais 
direto com os profissionais da área. 

2 - OBJETIVOS 2.1 - 

GERAL 

Produzir um catálogo Coletivo de Periódicos na área jurídica, 
existentes nas Bibliotecas Jurídicas de Florianópolis. 
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2.2 - ESPECÍFICOS 

- Definir a estrutura da obra, em termos de: alcance, arranjo, informa 
ções a serem apresentados em cada entrada bibliográfica, acesso (índices e 
listas a serem incluídas), e outros, usando como parâmetro critério estabeleci 
dos para elaboração de catálogos coletivos; 

- Selecionar e/ou adaptar, dentre os aplicativos do software MicroISIS, 
já desenvolvidos para referência bibliográfica de periódicos no todo, o mais 
adequado para o desenvolvimento do catálogo segundo a estrutura proposta; 

- Identificar, através de diretórios, as bibliotecas que servirão de fonte 
de coleta de dados para a elaboração do catálogo; 

- Identificar e efetuar o levantamento das coleções de periódicos 
existentes nas Bibliotecas; 

- Organizar os dados coletados; 
- Prover as Bibliotecas, Centros de Documentação e/ou Informações e 

demais Instituições da área jurídica de um Catálogo Coletivo de Periódicos da 
Grande Florianópolis; 

- Otimizar e maximizar a utilização da informação, através de 
intercâmbio entre as Instituições. 

3 - METODOLOGIA 

Para a definição da estrutura do catálogo foram estabelecidos critérios a 
partir da avaliação de catálogos bibliográficos e das metodologias para a ela-
boração de Guias do IBICT. 

Para a normalização dos dados, foram utilizados os seguintes 
instrumentos: 

- Normas de referenciação bibliográfica de documento e de 
abreviaturas de títulos de periódicos da ABNT; 

- Abreviaturas convencionadas na área do direito e citadas nos vários 
códigos processuais; 

- Catálogos Coletivos Nacionais para a complementação de dados do 
periódico, como por exemplo: editor, data inicial da publicação periódica; 

3.1 - A Base CCPJ 

Foi desenvolvida utilizando-se software MicroISIS, de forma a 
atender as necessidades do GB ID J/SC, de acordo com os padrões definidos 
pelo IBICT para elaboração de Guias. A definição da base foi elaborada 
pela Bibliotecária Maria Aparecida Sell, CRB-14/056, membro do 
GBIDJ/SC. Adotou-se o formato IBICT (Formato de Intercâmbio 
Bibliográfico e 
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Catalográficos) como parâmetro de definição, com as adequações 
necessárias. Os campos definidos foram: 

 

010 Unidade depositária 
020 ISSN 
040 Idioma 
110 Editor 
111 Endereço 
112 Cidade-CEP 
245 Título do periódico 
246 Subtítulo 
247 Título abreviado 
248 Título Convencionado 
260 Local de publicação 
261 Data inicial/final 
302 Periodicidade 
303 índice 
310 Ano/Volume/Fascículo 
500 Notas 

3.2 - Coleta de dados 

A coleta de dados ficou sob a responsabilidade dos alunos de Curso de 
Biblioteconomia da UFSC, sob a coordenação da professora da disciplina com 
a cooperação dos membros do Grupo Jurídico, partindo-se das Bibliotecas 
cadastradas na Base de Dados GUIA, também em MicroISIS, contendo as 
Bibliotecas da área jurídica da Grande Florianópolis. 

As Bibliotecas foram classificadas em três grupos, de acordo com os 
acervos de publicações periódicas: 

1 - Grandes Acervos; 
2 - Médios Acervos; 
3 - Pequenos Acervos. 

Os alunos foram divididos em grupos para a realização da coleta de 
dados e começaram pelas Bibliotecas do Grupo 1, depois Grupo 2 e 3 
respectivamente. 

3.3 - Conferência e digitação dos Dados 

Após a coleta de dados, as planilhas foram conferidas e padronizadas 
pelos Bibliotecários do GBIDJ/SC e pela professora da disciplina. 

A digitação foi executada pelos alunos do Curso de Biblioteconomia, 
no laboratório de informática do curso, após um treinamento para entrada de 
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dados na Base CCPJ. Um membro do GBIDJ acompanhou e orientou esta fase 
do projeto em conjunto com a professora da disciplina. 

Com todas as planilhas digitadas foi extraída uma listagem preliminar 
para a nova conferência e adequação aos formatos pré-estabelecidos. 

3.4 - Fase atual 

Atualmente o GBIDJ/SC está captando recursos para publicação do 
Catálogo Coletivo de Periódicos Jurídicos, prevendo sua distribuição em meio 
expresso e/ou magnético. 

Pretende-se disseminá-lo para todas as Bibliotecas cooperantes 
Instituições e empresas ligadas a área jurídica em Florianópolis-SC, bem 
como aos Grupos de Bibliotecários Jurídicos de todo país. O Grupo em 
conjunto com o Curso de Biblioteconomia da UFSC intenciona disponibilizar 
o Catálogo para pesquisa via INTERNET. 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A expectativa do Grupo de Bibliotecários em Informação e 
Documentação Jurídica-GBIDJ/SC, é de que o Catálogo Coletivo sirva para 
disponibilizar as informações e a localização dos periódicos na referida área, 
com vistas a maximizar a informação e incrementar a cooperação 
interbibliotecária. 

A realização do trabalho em conjunto com Universidade Federal de Santa 
Catarina foi extremamente gratificante, proporcionando uma troca de 
experiências, através de busca de soluções. Esta experiência demonstra a 
importância da interação entre os profissionais bibliotecários e Escolas de 
Biblioteconomia, que deve ser contínua. 

Apesar do produto final ainda não estar disponível para o grande 
público, atingiu-se resultado positivos, como: integração das Instituições 
participantes em busca de um objetivo comum e aceitação da iniciativa entre 
todos os envolvidos na execução do projeto. 

Têm-se a certeza que o trabalho realizado será muito importante para 
toda comunidade jurídica de Florianópolis, pois colocará a disposição grandes 
acervos de periódicos, facilitando a agilizando a localização de informações. 

ABSTRACT: This paper outlines the various steps undertaken in devoloping 
an Automated Juridical Área Periodicals Union Catalog covering titles available in the 
libraries of the Florianópolis Region. The software Microlsis provided by UNESCO 
was used to generate the database. The project was a team effectbetween the Juridical 
Informations and Documentation Librarians Group and the Library School of the 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
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