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1. APRESENTAÇÃO 
 
 
Esta norma define os elementos de dados que compõem a descrição da coleção de uma 
publicação seriada e as regras para a sua transcrição. É aplicável para o registro de coleções em 
catálogos coletivos de publicações seriadas. 
 
Foi elaborada pelo IBICT e baseou-se, inicialmente, na forma de apresentação de dados de uma 
referência bibliográfica (Norma ISO 690/1975 Bibliographical Reference - Essential and 
Supplementary Elements). Tem sido utilizada no Catálogo Coletivo Nacional de Publicações 
Seriadas (CCN) brasileiro e vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos de existência deste 
catálogo. 
 
Em julho de 1989, com vistas à sua adoção no Catálogo Coletivo de Publicações Seriadas para a 
América Latina e o Caribe (CAPSALC) e para atender a solicitações da própria rede do CCN, foi 
elaborado um estudo comparativo entre esta norma e a NISO Z39.44. Com base neste estudo, 
ampliou-se a norma existente, incorporando características consideradas relevantes para 
catálogos coletivos. 
 
A descrição de uma coleção está estruturada em duas áreas de dados. A primeira, denominada 
área de estado da coleção, permite o registro de informações relativas à coleção que está sendo 
informada. A segunda área, denominada área de dados de coleção, destina-se à informação 
sobre a coleção propriamente dita, que, para a sua transcrição, deverá seguir as regras também 
apresentadas nesta norma. 
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2. LISTA DE ELEMENTOS DE DADOS 
 
 
 
CAMPO ELEMENTOS DE DADOS  TAMANHO  OBRIG/REPET 
 
C010  Código da biblioteca  08   OB* NR 
C020  Código do seriado  08   OB* NR 
C030  Coleção (Texto impresso) 4096   OB NR 
C040  Coleção (CD-ROM)  4096   OB NR 
C050  Coleção (Microficha)  4096   OB NR 
C060  Coleção (Microfilme)  4096   OB NR 
C070  Coleção (Multimeios)  4096   OB NR 
C080  Coleção (Braile)   4096   OB NR 
C100  Índice (Texto impresso)  4096   OB NR 
C110  Índice (CD-ROM)   4096   OB NR 
C120  Índice (Microficha)  4096   OB NR 
C130  Índice (Microfilme)  4096   OB NR 
C140  Índice (Multimeios)  4096   OB NR 
C150  Índice (Braile)   4096   OB NR 
 
 

                              Obs :    Os campos C030 à C150 poderão ter o tamanho máximo definido                                                         
acima e serão informados em vários registros de 80 bytes. 
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3. AREA DE ESTADO DA COLEÇÃO 
 
Esta área destina-se à informação do estado da coleção. 
 
3.1 Designador de tipo de descrição de coleção 
 
Usado  para  informar  o  nível de  especificidade  e  se  a coleção  registrada é um índice (ver 
4.3.6). 
 
  
3.2 Designador de forma física 
 
Usado  para informar o suporte físico em que se apresenta  a coleção. 
 
  
EXEMPLOS 
 
. descrição de uma coleção em texto impresso 
 
[C030] 1992 1; 1993 2(1-2); 1994 3 
 
. descrição de uma coleção em texto impresso e que possui uma coleção de índice em CD-         

ROM 
 
[C030] 1992/93 1-2; 1994 3(1-2,6); 1995 4(1)  
[C110] 1992/94 1 
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4. ÁREA DE DADOS DA COLEÇÃO 
 
Esta  área destina-se à informação dos dados de coleção, que deverão seguir as seguintes 
regras: 
 
4.1 PONTUAÇÃO 
 
A  pontuação utilizada na transcrição de coleções obedece as seguintes regras: 
 
Hífen: - 
 
O uso do hífen está restrito à ligação entre dados numéricos. 
Usado  como elemento de ligação entre: 
 
. seqüência cronológica contínua de anos. 
 
 Ex:   1970-91 
  1890-989 
 
. numeração de volumes ou fascículos consecutivos. 
 
 Ex:   20-25 
  (1-6) 
 
. numeração de suplementos consecutivos. 
 
 Ex:  1(1 supl 1-3) 
 
 
Parênteses: ( ) 
 
Usado como elemento de identificação de fascículos. 
 
      Ex: 1(1-10) 
 
 
Vírgula: , 
 
Usado  como  elemento  de   separação  entre  fascículos  ou volumes. 
      
 Ex: 1(1-3,5-9) 
  1980 1, 2(2,4), 3 
 
É  importante  observar  que os volumes do  segundo  exemplo foram editados no mesmo ano 
(1980). 
 
Ponto e vírgula: ; 
 
Usado  como  elemento de separação entre anos. 
 
 Ex: 1970-80  15-25;  1981 26(1-6,8-12); 1982  27; 1984 29 
 



III.7 

Barra diagonal: / 
 
Usada  como  um  conector  entre anotações  que  formam  uma entidade  única, tal como dois 
anos diferentes que formam um período  único  de  cobertura  ou um  número  de  volume  ou 
fascículo duplo. 
 
 Ex: 1985/86 1; 1986/87 2(1-3); 1987/88 3(1-5) 
  1985 1/2; 1986 3(1-4,7-12) 
  1985/88 3 
  1988 1(1/2,4-6) 
 
Espaço 
 
Usado  para  separar: 
 
- os dados de cronologia dos dados de numeração; 
 
 Ex: 1990 1; 1991 2(1-2) 
 
- a  numeração de fascículo ou volume da numeração  das partes respectivas ou suplementos; 
 
 Ex: 1989 1(1-3,4 pt 1) 
  1991 2(1,3 supl 1) 
 
- a numeração dos suplementos; 
 
 Ex: 1991 5 supl 
 
- um  dado terminado por ponto e vírgula do dado que  o segue. 
 
 Ex: 1989 1; 1990 2(1-2,5) 
 
Colchetes: [ ] 
 
Usado  para  indicar  ausência do volume  ou  fascículo  que possua  suplemento ou número 
especial, porém, na coleção, só existe o suplemento ou número especial correspondente. 
 
 Ex: 1991 [5] supl 1 
  1989 3(1-4,[6] nesp) 
 
4.2 CRONOLOGIA 
 
Entende-se  por  cronologia  os diferentes  tipos  de  datas usadas  na  obra pelo publicador para 
identificar a  unidade bibliográfica de uma publicação seriada. 
 
- A  especificação de cronologia deve ser sempre seguida  da especificação  da  numeração  dos  

volumes  ou  fascículos correspondentes,  exceto anuários e índices (ver  exemplos 4.1 a 4.3). 
 
 Ex: 1993 1(1-2) 
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- O  ano de publicação, em geral, está associado a  volumes, podendo  ser  associado  a 
fascículos  somente  quando  a publicação  seriada  não  apresenta indicação  de  volumes (ver 
exemplo 4.8). 

  
 Ex: 1993 (1-2,5-12) 
 
- Para  coleções completas em um período, os anos  contínuos de publicação existentes na 

coleção,   podem  ser especificados  através  da  indicação dos anos  inicial  e final  deste 
período, separados pelo caractere hífen. 

 
 Ex: 1990-93 1-3 
 
- Esta regra,  todavia,  não  se aplica quando  a numeração  dos volumes  da publicação reinicia 

a cada ano ou série. 
 
 Ex: 1989 1(1-2); 1990 2; 1991 1 
 
- O ano inicial  do  período  deve ser informado através  de  seus quatro  dígitos e o ano final 

através de seus dois últimos dígitos.  Caso  haja   mudança   de   século   no  período 
registrado,  o ano final deverá ser informado com os  seus três últimos dígitos (ver exemplo 
4.4). 

 
 Ex: 1890-981 1-110 
 
- Para  as  publicações  seriadas de  freqüência  anual  sem indicação  de  volume  ou  fascículo  

(anuários),  indicar somente  os  anos  de  publicação separados  por  ponto  e vírgula,  
podendo  usar  o  hífen  para  compactação  (ver exemplo 4.5). 

 
 Ex: 1980-81; 1983; 1985-90 
 
 
4.3 NUMERAÇÃO 
 
Se  entende  por numeração o esquema não cronológico usado para  identificar volumes, 
fascículos, suplementos e partes, de acordo  com  as  regras descritas a seguir: 
 
4.3.1 Especificação de volumes 
 
- Todos  os dados numéricos da informação de numeração devem ser informados em números 

arábicos. 
 
 Ex: 1(1-2) 
  
- Os  dados  alfabéticos que acompanham a numeração do volume, devem ser  registrados  tal 

como aparecem na publicação. 
 
 Ex: 12A 12B 
 
- Para  volumes completos, não especificar os fascículos que o compõem. 
 
 Ex: 1 
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- Para  volumes completos com numeração contínua, utilizar o hífen para indicar a faixa contínua 
de numeração. 

 
 Ex: 1-2 
 
- Para  publicações  seriadas  com   indicação  de  ano  não cronológico (Ano I, Ano II, Ano III), 

transcrever  esta informação como volume (ver exemplo 5.6). 
 
 Ex: 1-3 
 
- Para  publicações  seriadas, que adotam a denominação  ano (Ano I), juntamente com uma  

numeração  de volumes (Volume 1),  adotar  a  numeração de volumes  aplicando-se  a regra  
geral  de  especificação de volumes  e  fascículos, ignorando a seqüência numérica dos anos 
(ver exemplo 5.7). 

 
 Ex: 1 
 
- Caso  não  exista numeração de volumes, a  coleção  deverá ser  informada  somente  pêlos  

dados  cronológicos  e  de fascículos, quando existirem (ver exemplo 5.8). 
 
 Ex: 1980 (1-2,5-12); 1981 (1-3,5-7,9) 
 
4.3.2 Especificação de fascículos 
 
- Os    fascículos    sempre   serão   especificados   entre parênteses,  logo  após  a  numeração 

do  volume  ao  qual pertencem.  Caso  não  exista  numeração  de  volumes,  os fascículos  
serão especificados depois da numeração do ano cronológico, entre parênteses (ver exemplo 
5.8). 

 
 Ex: 1(1) 
  1980 (1) 
 
- Os  fascículos   identificados   por   letras   devem  ser registrados tal como aparecem na 

publicação. 
 
 Ex: 1(A) 
 
- Para   fascículos   completos   com   numeração  contínua, utilizar  o  hífen  para  indicar   a  

faixa  contínua  de numeração. 
 
 Ex: (1-6) 
 
- Para  as  publicações  seriadas com indicação de  tomo  ou parte  em lugar do fascículo, ( 

Volume 1 tomo 1 ou Volume 1 parte 1) transcrever esta  informação como fascículo (ver 
exemplo 5.9). 

 
 Ex: 1(1) 
 
- Para  fascículo  cuja  identificação   é   o  mês  de  sua publicação,  transcrever  o  mês, de 

forma  abreviada,  em português, sem uso do ponto (ver exemplo 5.10). 
 
 Ex: 1(JAN) 
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- Para  fascículo  cuja  identificação é a estação  do  ano, transcrever  a  estação, por extenso, no  
idioma  original (ver exemplo 5.11). 

 
 Ex: 1(WINTER) 
 
4.3.3 Especificação de suplementos e números especiais 
 
 
Para  volume ou fascículo que tem sua numeração de volume ou fascículo e além disso tem a 

indicação  de  que  é  um suplemento: 
 
- informar  na  coleção  somente a numeração  de  volume  ou fascículo. 
 
No  caso de suplementos ou números especiais que  acompanham volumes ou fascículos: 
 
- A  especificação  da  numeração de suplemento  deverá  ser registrada  logo  após a 

numeração do volume ou  fascículo correspondente,  precedida da abreviatura supl sem uso  
do ponto.  Caso os suplementos não possuam numeração, indicar apenas a abreviatura de 
suplemento (ver exemplo 5.12). 

 
 Ex: 1 supl 
  1(1 supl 1,3) 
 
- A  indicação  de  número especial  deverá  ser  registrada depois  da numeração do volume ou 

fascículo correspondente usando-se  a  abreviatura  nesp  sem  uso  do  ponto  (ver exemplo 
5.13). 

 
 Ex: 1 nesp 
  1(1 nesp) 
 
No  caso  da  unidade   de   informação  possuir  somente  o suplemento ou número especial: 
 
- O   fascículo   ou   volume   correspondente   deverá  ser registrado  entre colchetes [ ], 

indicando sua ausência no acervo. 
 
 Ex: 1(1-2,[4] supl 1) 
 
 
No  caso  de  suplementos  que  são  descritos  em  registro bibliográfico separado: 
 
- A  coleção  será  registrada como uma  publicação  seriada principal,  sem  necessidade de 

utilização da  abreviatura "supl"  que designa a condição de suplemento que acompanha um 
volume ou fascículo. 

 
4.3.4 Especificação de séries 
 
Não  serão  registradas  nas coleções as  especificações  de séries (Nova série, Série 2). Estas  
informações deverão ser registradas na  área de numeração de títulos (ver exemplo 5.14). 
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4.3.5 Especificação de partes 
 
- A  especificação  da  numeração de  partes  de  fascículos deverá  ser registrada logo após a 

numeração do  fascículo correspondente  e  precedida da abreviatura pt sem uso  do ponto (ver 
exemplo 5.15). 

 
- As  partes  que integram um fascículo somente deverão  ser registradas  quando  o  fascículo   

ao  qual  correspondem estiver  incompleto, ou seja, quando faltar algumas dessas partes. 
 
 Ex: 1(1,2 pt 1) 
 
 
4.3.6 Especificação de índices 
 
No  caso de índices publicados à parte, mas que acompanham a publicação seriada: 
 
- Deverão    ser    registrados   como   coleção   separada  (ver exemplo 5.16). 
 
No caso de índices inseridos no volume ou fascículo: 
 
- Colocar esta informação nas notas de título. 
 
No  caso  de  índices   que   são   descritos  em  registros bibliográficos separados: 
 
- A  coleção  será  registrada como uma  publicação  seriada principal,  sem necessidade de 

utilização do designador de tipo de coleção. 
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5. EXEMPLOS DE ESPECIFICAÇÃO DE COLEÇÕES 
 
 
5.1 Publicações  seriadas  com   indicação   de  volumes  e fascículos 
 
Publicação  seriada  de  título  Industry  and  environment, publicada em 1978, da qual a 
unidade de informação possui: 
 
- de 1978, o volume 1 com o fascículo 1 
- de 1979 até 1981, os volumes 2, 3 e 4 completos 
- de 1982, o volume 5 com os fascículos 2, 3 e 4 
- de 1983, o volume 6 com os fascículos 1, 2 e 4 
 
 
1978 1(1); 1979-81 2-4; 1982 5(2-4); 1983 6(1-2,4) 
 
Publicação  seriada  de   título   Journal  de  l' equipement electrique  et   electronique,   
publicada   em   1949,  com numeração  contínua  de  fascículos, da qual  a  unidade  de 
informação possui: 
 
- de 1949, o volume 1 com os fascículos 1 a 9 
- de 1950 a 1954, os volumes 2 a 6 
- de 1955, o volume 7 com os fascículos 73 a 75 e 77 a 79 
- de 1956, o volume 8 com os fascículos 86, 88 a 92  e 94 
 
 
1949 1(1-9); 1950-54 2-6; 1955 7(73-75,77-79); 1956 8(86,88-92,94) 
 
 
5.2 Publicações   seriadas   com   volumes   ou  fascículos publicados em um mesmo ano 
 
Publicação  seriada Arquivos brasileiros de cardiologia,  da qual a unidade de informação 
possui: 
 
- de 1986, o volume 46 com os fascículos 2,4, 5, 6 e o volume 47 completo (fascículos de 1 a 6) 
- de 1987, os volumes 48 e 49 completos 
- de 1988, os volumes 50 e 51 completos 
- de 1989, o volume 52 com os fascículos 1, 3, 5 e 6 e o volume 53 completo 
- de 1990, o volume 54 com os fascículos 1, 2 e 3 
 
 
1986 46(2,4-6), 47; 1987-88 48-51; 1989 52(1,3,5-6), 53; 1990 54(1-3) 
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5.3 Publicações  seriadas  que apresentam um período  único de cobertura ou um número 
de volume ou fascículo duplo 

 
 
Publicação seriada Journal of oncology, da qual a unidade de informação possui: 
 
- de 1986, o volume 1 com os fascículos 2, 3 e 4 
- de 1987, o volume 2 com os fascículos 1, 2, 3 e 4 
- de 1988, o volume 3 com os fascículos 1, 2 
- de 1989, o volume 3 com o fascículo 4 
- de 1989, o volume 4 com o fascículo 1 
- de 1990, o volume 4 com os fascículos 2 e 3 
 
OBS.: O volume 3 cobre o período de 1988/89 e o volume 4 o período de 1989/90. 
 
 
1986 1(2-4); 1987 2; 1988/89 3(1-2,4); 1989/90 4(1-3) 
 
 
Publicação  seriada  Anais de farmácia e química, da qual  a unidade de informação possui: 
 
- de  1986/1988  os  volumes 26/28  publicados  em  uma única unidade física 
 
 
1986/88 26/28 
 
 
Publicação  seriada  Acta  biológica paranaense, da  qual  a unidade de informação possui: 
 
- de 1985, o volume 14 com os fascículos 1/4 
- de 1986, o volume 15 com os fascículos 1/4 
- de 1987, o volume 16 com os fascículos 1/4 
- de 1988, o volume 17 com os fascículos 1/4 
- de 1989, o volume 18 com os fascículos 1/4 
 
 
1985-89 14-18 
 
Publicação  seriada Arquivos de medicina preventiva, da qual a unidade de informação possui: 
 
- de  1983/1984,  o fascículo 6 cobrindo o  período  de janeiro de 1983 a dezembro de 1984 
- de 1985, o fascículo 7 
 
 
1983/84 (6); 1985 (7) 
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5.4 Publicações  seriadas cujo período de publicação inclui uma mudança de século 
 
Publicação  seriada de título Acta mathematica, publicada  a partir de 1882, da qual a unidade 
de informação possui: 
 
- de 1882 a 1983, os volumes 1 a 102 
- de 1984, o volume 103 com os fascículos 1 e 2 
- de 1987, o volume 106 completo 
- de 1988, o volume 107 completo 
 
 
1882-983 1-102; 1984 103(1-2); 1987-88 106-107 
 
 
5.5 Anuários 
 
Publicação  seriada de título Anuário estadistico de America Latina,  publicada  a partir de 1973, 
da qual a  unidade  de informação possui: 
 
Os  anos  de 1973, 1975, 1976, de 1978 a 1981,  1983  e 1984 
 
 
1973; 1975-76; 1978-81; 1983-84 
 
 
5.6 Publicação  seriada com ano não cronológico em lugar do volume 
 
Publicação  seriada  Humanidades,  da   qual  a  unidade  de informação possui: 
 
- de 1986, o ano 3 com o fascículo 10 e o fascículo 11 cobrindo  o  período de 

novembro/dezembro de  1986  a janeiro de 1987 
- de 1987, o ano 4 com os fascículos 12, 13, 14  e  o fascículo  15 cobrindo o período de 

novembro/dezembro de 1987 a janeiro de 1988 
- de 1988, o ano 5 com os fascículos 16, 17, 18 e 19 
- de 1989, o ano 6 com os fascículos 20, 21 e 22 
 
 
1986/87 3(10-11); 1987-88 4-5; 1989 6(20-22) 
 
 
5.7 Publicações  seriadas  com  especificação  de  ano  não cronológico e volume na 

numeração 
 
Uma  publicação  identificada  por   data,   ano,  volume  e fascículo  onde  cada ano possui 4 
volumes e cada  volume  é composto por 3 fascículos, a unidade de informação possui: 
 
- do  ano  5,  publicado  em 1987, o  volume  1  com  o fascículo  3, o volume 2 com os fascículos 

1 e 3 e os volumes 3 e 4 completos 
- do  ano  6,  publicado em 1988, os volumes de 1  a  4  completos 
 
 
1987 1(3), 2(1,3), 3-4; 1988 1-4 
 
 



III.15 

5.8 Publicações seriadas sem indicação de volumes 
 
Publicação  seriada   de   título   Industry   and  society, publicada em 1970, da qual a unidade 
de informação possui: 
 

- de 1974, os fascículos de 1 a 32, 35 e de 37 a 45 
- de 1975, os fascículos de 1 a 13, 15 a 24 e 27 a 45 
 
 
1974 (1-32,35,37-45); 1975 (1-13,15-24,27-45) 
 
Publicação  seriada  Anuário  antropológico,  com  numeração contínua  de  fascículos,  da 
qual a unidade  de  informação possui: 
 
- de 1985, o fascículo 84 
- de 1986, o fascículo 85 
- de 1987, o fascículo 86 
 
 
1985 (84); 1986 (85); 1987 (86) 
 
ou 
 
1985-87 
 
 
5.9 Publicações  seriadas  com indicação de tomo em  lugar do fascículo 
 
Publicação  seriada  Bragantia,   da   qual   a  unidade  de informação possui: 
 
- de 1985, o volume 44 completo com os tomos 1 e 2 
- de 1986, o volume 45 completo com os tomos 1 e 2 
- de 1987, o volume 46 com o tomo 2 
- de 1988, o volume 47 com o tomo 1 
 
 
1985-86 44-45; 1987 46(2); 1988 47(1) 
 
 
5.10 Publicações  seriadas  cujos fascículos são  indicados pelo mês 
 
Publicação    seriada    Industrial   research   newsletter, publicada  a partir de 1950, da qual a 
unidade de informação possui: 
 
- de 1965, o volume 15 com os fascículos de janeiro  e de março a setembro 
- de 1967, o volume 17 com os fascículos de  junho  a agosto 
- de 1968 a 1969, os volumes 18 e 19 
- de 1970, o volume 20 com os fascículos de janeiro  a março e de setembro a dezembro 
 
 
1965 15(jan,mar-set); 1967 17(jun-ago); 1968-69 18-19; 1970 20(jan-mar,set-dez) 
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5.11 Publicações  seriadas  cujos fascículos são  indicados pela estação do ano 
 
Publicação  seriada  Library trends, publicada em  1951,  da qual a unidade de informação 
possui: 
 
- de 1986, o volume 35 com os fascículos summer e fall 
- de 1987, o volume 35 com os fascículos  winter  e spring e o volume 36 com o fascículo 

summer 
- de 1988, o volume 36 com o fascículo spring 
 
 
1986-87 35; 1987 36(summer); 1988 36(spring) 
 
 
5.12 Publicações seriadas com suplementos 
 
 
Publicação  seriada  Anais brasileiros de  dermatologia  que contém suplementos que 
acompanham volumes, da qual a unidade de informação possui: 
 
- de 1985, o volume 60 acompanhado do suplemento 1  e que possui o fascículo 6 
- de 1986, o volume 61 com os fascículos 1, 3, 5 e 6 
- de 1987, o volume 62 acompanhado do suplemento 1  e que possui os fascículos 1, 2, 3, 5/6 
- de 1988, o volume 63 completo  acompanhado  do suplemento 1 
- de 1989, o volume 64 completo  acompanhado  do suplemento 1 
- de 1990, o volume 65 com os fascículos 1 e 2 
 
 
1985 60(6) supl 1; 1986 61(1,3,5-6); 1987 62(1-3,5/6) supl 1; 1988 63 supl 1; 1989 64 supl 1; 
1990 65(1-2) 
 
Publicação  seriada  Acta  cirúrgica brasileira  que  contém suplementos  que acompanham 
fascículos, da qual a unidade de informação possui: 
 
- de 1986, o volume 1 com o fascículo 4 
- de 1987, o volume 2 completo (fascículos 1 a 4) 
- de 1988, o volume 3 completo 
- de 1989, o volume 4 com os fascículos 1,  2  e  4 acompanhado do suplemento 1 
 
 
1986 1(4); 1987-88 2-3; 1989 4(1-2,4 supl 1) 
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5.13 Publicações seriadas com número especial 
 
Publicação  seriada Caderno catarinense de ensino de física, da qual a unidade de informação 
possui: 
 
- de 1985, o volume 1 com o fascículo 2 e o volume 2 com o fascículo 3 
- de 1986, o volume 3 com os fascículos 1 e 3 
- de 1987, o volume 4 completo (fascículos 1 a 3) 
- de 1988, o volume 5 completo e número especial 
- de 1989, o volume 6 com os fascículos 1 e 2 e número especial 
 
 
1985 1(2), 2(3); 1986 3(1,3); 1987 4; 1988 5 nesp; 1989 6(1-2) nesp 
 
 
5.14 Publicações seriadas com indicação de série 
 
Publicação seriada American journal of physical antropology, publicada a partir de 1918 com 
uma nova série iniciada em 1943, da qual a unidade de informação possui: 
 
- de 1918 a 1942, os volumes completos de 1 a 29 
- de 1943 a 1947, os volumes de 1 a 5 
- de 1948, o volume 6 com os fascículos 1, 3 e 4 
- de 1949 a 1954, os volumes completos de 7 a 12 
- de 1955, o volume 13 com os fascículos 2 e 3 
- de 1956 a 1960, os volumes de 14 a 18 
- de 1962, o volume 20 
- de 1963, o volume 21 com os fascículos 1 e 2 
- de 1977, o volume 34 com os fascículos 1 e 2 
- de 1979, o volume 36 com os fascículos 1 e 2 
 
 
1918-42 1-29; 1943-47 1-5; 1948 6(1,3-4); 1949-54 7-12; 1955 13(2-3); 1956-60 14-18; 1962 20; 
1963 21(1-2); 1977 34(1-2); 1979 36(1-2) 
 
Publicação  seriada  Cadernos / Centro de Estudos  Rurais  e Urbanos,  tendo  uma nova 
série iniciada em 1985, da qual  a unidade de informação possui: 
 
- de 1984, o fascículo 19 
- de 1985, o fascículo 1 
- de 1986, o fascículo 2 
 
 
1984 (19); 1985-86 (1-2) 
 
ou 
 
1984 (19); 1985-86 
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5.15 Publicações  seriadas  cujos fascículos são  divididos em partes 
 
Publicação  seriada  Journal of analytical chemistry of  the USSR,  publicada  em 1952, da 
qual a unidade  de  informação possui: 
 
- de 1952 a 1971, os volumes de 7 a 27 
- de 1972, o volume 28 com os fascículos 1 a 8, 9  com a  parte 1, 10 com a parte 2, 11 completo 

e o 12  com as partes 1 e 3 
- de 1973 a 1984, os volumes de 29 a 39 
- de 1985, o volume 40 com os fascículos 1 a 6, 7  com a parte 1 
 
 
1952-71 7-27; 1972 28(1-8,9 pt1,10 pt2,11,12 pt1 pt3); 1973-84 29-39; 1985 40(1-6,7 pt1) 
 
 
5.16 Índices de publicações seriadas 
 
Publicação  seriada  Ciência  da   informação,  publicada  a partir  de 1972, cujo índice foi 
publicado em 1984, cobrindo o  período  de  1972 a 1983. Desta publicação a  unidade  de 
informação possui: 
 
- de 1972, o volume 1 completo 
- de 1973, o volume 2 com o fascículo 1 
- de 1974, o volume 3 com o fascículo 2 
- de 1975 a 1988, os volumes 4 a 17 
e o índice que cobre o período de 1972 a 1983 
 
 
1972 1; 1973 2(1); 1974 3(2); 1975-88 4-17 
 
Índice: 1972/83 1 
 


