
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Elaboração de Ficha Catalográfica para 
TrabalhoAcadêmico

Tutorial



Acesse o link: http://portal.anhembi.br/biblioteca

http://portal.anhembi.br/biblioteca


AUTORES: Preencher até 3 autores 
em ordem alfabética. Digite seu 
primeiro nome e primeiro(s) 
sobrenome(s).



TÍTULO DO TRABALHO: digite o título do 
trabalho. Se houver um subtítulo este 
deverá ser colocado após o título 
separado pelo sinal de dois pontos.
Utilize letras maiúsculas somente para
início do título ou quando tratar-se de 
nome próprio.



CÓDIGO CUTTER: número atribuído ao 
sobrenome do autor para a individualização 
e organização alfabética, por autor. Para 
obtê-lo, clique no link: “Ver tabela” ao lado do 
código.



Escolha o grupo de letras onde a 
inicial de seu sobrenome esteja. 
Exemplo: SILVA



Localize as iniciais mais próximas de seu sobrenome 
e anote o número correspondente no formulário da 
ficha = 586



TRABALHO: Selecione a opção de 
acordo com o tipo de trabalho produzido 
e grau obtido. Escolha dissertação 
quando for concluído o mestrado ou tese 
quando for concluído o doutorado.



SOBRENOME DO ORIENTADOR: insira
o sobrenome do orientador.

ASSINALE essa opção para 
orientadora. Dessa maneira o 
programa fará a distinção da forma 
feminina no corpo da ficha 
catalográfica.



BIBLIOGRAFIA: indicar o número da 
página onde estão as referências 
bibliográficas.



ANO: Informar o ano da realização do 
trabalho.



PÁGINAS: Informar o número total de 
folhas do trabalho.



ASSUNTOS: indicação dos assuntos 
abordados: palavras ou expressões que 
devem corresponder o conteúdo do 
trabalho. Devem aparecer em ordem 
decrescente de importância, não sendo 
redundantes ou repetitivos. É obrigatório 
inserir um assunto, os demais devem 
ser inseridos em função da necessidade 
e amplitude de temas do conteúdo.



CDD: Consultar o código para classificação 
de trabalhos.



CÓDIGO: Tabela dividida por escolas da 
UAM, anotar o número referente ao curso. 
Exemplo: Fotografia 770.



GERAR: após preenchimento, clique em 
“gerar”



FICHA PRONTA: a ficha deve 
constar no verso da folha de rosto.



DÚVIDAS

FALE CONOSCO

bcentral@anhembi.br
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