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As versões anteriores do Pergamum não abriam o Kardex mais de uma vez no
mesmo registro bibliográfico (acervo), por isso cada biblioteca setorial abria um
acervo. Eis um dos porquês de acervos de periódicos duplicados na base.  
 Obs.: atualmente deve-se analisar junto com as bibliotecas envolvidas a
possibilidade de unificação dos acervos;

Exemplares de periódicos não recebem etiquetas do Pergamum, somente na
capa é atribuído um número crescente, referente ao n. do periódico na estante.
Exemplo: P 1757;

Exemplares de periódicos não são patrimoniáveis;

O Pergamum não permite a transferência de exemplares de periódicos.

Histórico e decisões políticas da BCCP e do software Pergamum

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GRA6vZic9tkNsf3Ly0mlJGDCODPwW91f/edit#gid=591106318


Principais sites para pesquisa de periódicos

https://portal.issn.org/ - na maioria das vezes consta o MARC
21 Bibliográfico também, além de outros dados sobre os
registros de ISSN (tag 022 - MARC Bibliográfico), pois é
atribuído um ISSN para cada tipo de suporte físico (impresso,
online, CD, etc.); caso haja mudança no título. Em tais casos,
um novo acervo é criado no Pergamum para cada ISSN
atribuído;
https://ccn.ibict.br/busca.jsf - (tag 098 - Código CCN - MARC
Bibliográfico). Essa tag é preenchida geralmente pelas
bibliotecas base do COMUT, serviço que fará parte do Catálogo
Integrado Brasileiro de Registros Bibliográficos (Pinakes);

https://portal.issn.org/
https://ccn.ibict.br/busca.jsf


Principais sites para pesquisa de periódicos

Catálogo da BN;
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?lang=pt - (tag 099 -
Código BIREME - MARC Bibliográfico) para consulta do código
do periódico na Bireme, dentre outros dados. Essa tag deverá
ser preenchida pelas bibliotecas cooperantes da BVS - SCAD
BVS (serviço interrompido desde jun. 2015);
Site do periódico.

http://acervo.bn.gov.br/sophia_web/busca/acervo


Sites para pesquisa de licenças dos periódicos

Diadorim;
Sherpa Romeo.

O tipo de licença é geralmente descrito em caso de catalogação de
recursos eletrônicos (tipo de obra: Periódicos em meio eletrônico no
Pergamum):

https://diadorim.ibict.br/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/search.html


Fundamentos: regras do AACR2 Revisão 2002, alinhadas ao Formato
MARC Bibliográfico

Cap. 1 Regras gerais para descrição
Cap. 12 Recursos contínuos 
Cap. 21 Escolha de pontos de acesso

1.8C1 Registre o título-chave [tag 222 - MARC Bibliográfico] mesmo que
seja idêntico ao título principal. Se não for dado o ISSN, omita o título-
chave.
12.7B8 Continuação. Se um recurso continua um outro recurso
publicado anteriormente, registre o nome do recurso anterior [na tag
780 - MARC Bibliográfico]. Veja também as regras 21.2C (mudanças no
título principal) e 21.3B.



Tag 022 - MARC Bibliográfico 
Regra 21.2C quando ocorrer mudanças no título principal do
periódico e no ISSN, um novo acervo é criado. Registre o nome
do recurso anterior [na tag 780 - MARC Bibliográfico].

Exemplos:
780 00 $t Arquivos da Escola de Veterinária da Universidade de
Minas Gerais $x 0100-2651 $w 210664

780 00 $t Irriga $x 1413-7895 $w 210275 
 

Fundamentos: regras do AACR2 Revisão 2002, alinhadas ao Formato
MARC Bibliográfico



Tutorial Pergamum Web
Tipo de obra: 1 - Biblioteca -> 

15 - Periódicos
Formato MARC Bibliográfico

 



Periódico - Preenchimento do líder - Formato MARC Bibliográfico

CATALOGAÇÃO » Cadastro » Código do acervo » Informações iniciais » Líder
Líder: (nas  #a) ou (cas  #a)
Status do registro: n - Novo ou c - Corrigido
Tipo de material: a - Material textual
Nível bibliográfico: s - Periódico
Nível de codificação: # - Completo
Forma de catalogação: a - AACR2 



007, 008, 022, 040, 041, 082, 090, 098, 210, 222, 245, 260, 300, 310, 362, 500, 510, 530,
580, 590, 650, 710, 776, 780, 785.

007 (CAMPOS FIXOS – DESCRIÇÃO FÍSICA) (R) - SOMENTE QUANDO NÃO FOR IMPRESSO
(EX.: CD, EM MEIO ELETRÔNICO) 

008 (CAMPOS FIXOS – ASPECTOS BIBLIOGRÁFICOS) (NR) 
As instruções de preenchimento estão no próximo slide.

022 (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER – ISSN) 
Número de identificação único atribuído a um título de recurso contínuo. É um número
serial de oito dígitos que identifica o título de uma publicação seriada (jornais, revistas,
anuários etc.) em circulação, encerradas, em qualquer idioma ou suporte (impresso, em
meio eletrônico, CD-ROM etc.). Lembrando que há um ISSN para cada suporte em que
se encontrar o periódico e, por sua vez, um acervo no Pergamum para cada ISSN.

Principais MARC tags utilizadas em periódicos

https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-007/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-008/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-008/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-022/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-022/


008 preenchimento das posições - default (padrão):
Tipo de recurso contínuo (21): p - Periódico
Forma original (22): # Nenhum dos dados a seguir
Forma do item (23): # Nenhum dos dados a seguir  
Registro modificado (38): # - Não modificado

Principais MARC tags utilizadas em periódicos

Natureza do trabalho (24): # - Não especificado
Natureza do conteúdo (25-27): #
Publicação de conferência (29): 0 - Não é publicação de
conferência
Alfabeto original (33): # - Sem especificação do alfabeto
Entrada convencional (24): | - Não se codifica

 



008 preenchimento das posições - variáveis:
Primeira data (7-10) deve ser igual ao ano descrito na tag 260.
Segunda data (11-14) preencher "9999", caso a coleção esteja corrente, e 
preencher o ano de encerramento, caso a coleção esteja encerrada.

As demais posições: Lugar de publicação (15-17); Frequência (18); Regularidade
(19); Tipo da data/situação publicação (6); Idioma (35-37); Fonte da catalogação
(39); Publicação oficial (28) são preenchidas de acordo com o periódico catalogado,
ou seja, são variáveis.

Atenção! As posições 7-10 (primeira data), 11-14 (segunda data), 15-17 (lugar de
publicação) e 35-37 (idioma) são indispensáveis, pois influenciam nos relatórios e
podem ser recuperadas. Para obras bilíngues ou multilíngues preencher a posição
35 com o primeiro idioma do título e preencher as tags 041 e 546. 

Principais MARC tags utilizadas em periódicos

https://decti.paginas.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-260/
https://decti.paginas.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-041/
https://decti.paginas.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-546/


040 (FONTE DA CATALOGAÇÃO) (NR)
041 (CÓDIGO DO IDIOMA) (R)
082 (CDD)
090 (NÚMERO DE CHAMADA LOCAL) (NR)

098 (CÓDIGO DO CCN) (R) – SOMENTE PARA PERIÓDICOS
Consta no CCN, quando houver.

210 (TÍTULO ABREVIADO) (NR) – SOMENTE PARA PERIÓDICOS
Consta em outros catálogos ou no CCN, quando houver.

222 (TÍTULO-CHAVE) (R) – SOMENTE PARA PERIÓDICOS
Consta no portal ISSN, quando houver.

245 (TÍTULO PRINCIPAL) (NR)
260 (ÁREA DA PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO ETC.) (R)
300 (DESCRIÇÃO FÍSICA) (R)
310 (FREQUÊNCIA DA PUBLICAÇÃO CORRENTE) (NR) – SOMENTE PARA PERIÓDICOS
362 (DATAS DA PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO DE SEQUENCIAL) (R) – SOMENTE PARA PERIÓDICOS

Principais MARC tags utilizadas em periódicos

https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-040/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-040/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-041/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-041/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-090/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-098/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-210/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-245/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-260/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-300/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-310/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-362/


500 (NOTA GERAL) (R)
510 (NOTA DE CITAÇÃO/REFERÊNCIA (R) 
530 (NOTA DE DISPONIBILIDADE DE FORMA FÍSICA) (R)

580 (NOTA DE LIGAÇÃO DE ENTRADA) (R) – SOMENTE PARA PERIÓDICOS
Preencher quando o título de periódico for uma fusão de dois ou mais títulos. Nesse caso, deve-se
preencher também a tag 780.

590 (NOTAS LOCAIS) (R) 
650 (ASSUNTO – TÓPICO) (R) E/OU 651, 600, 610, QUANDO HOUVER
710 (ENTRADA SECUNDÁRIA – ENTIDADE COLETIVA) (R)

776 (ENTRADA DE LIGAÇÃO – FORMA FÍSICA ADICIONAL) (R)
Atenção! Não confundir a tag 776 com as tags 775 (outra edição) e 787 (relação não específica).
A tag 776 serve para relacionar registros de mesmo conteúdo em diferentes formatos físicos (ver nota
530). Para relacionar conteúdos diferentes (independentemente do formato) use a tag 775 (edições
diferentes) ou a tag 787 para relações não específicas.

780 (ENTRADA DE LIGAÇÃO – ENTRADA ANTERIOR) (R) – SOMENTE PARA PERIÓDICOS
785 (ENTRADA DE LIGAÇÃO – ENTRADA POSTERIOR) (R) – SOMENTE PARA PERIÓDICOS

Principais MARC tags utilizadas em periódicos

https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-500/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-530/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-580/
http://decti.paginas.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-780/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-650/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-710/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-776/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-775/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-787/
http://decti.paginas.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-530/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-775/
http://decti.paginas.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-787/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-780/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-785/
https://decti.bu.ufsc.br/catalogacao/cadastro-bibliografico/campos-marc-21/campo-785/


   
 Inclusão do Kardex

CATALOGAÇÃO » Cadastro » Código do acervo » Kardex
Clique em "Unidades de Informação" » "Biblioteca Central do
Campus do Pici"; 
Clique na aba "Adicionar coleção";
Digite o Ano "Inicial" do exemplar/fascículo que está em suas mãos
e clique no mês correspondente ao fascículo.

Atenção! Preencha o kardex somente após gravar e atualizar o
acervo, caso contrário não aparecerá a tela acima.



Inclusão do exemplar

CATALOGAÇÃO » Cadastro » Código do acervo » Kardex
Preencher em "Dados de fascículos" (canto superior esquerdo da tela acima): 
Biblioteca: Biblioteca Central do Campus do Pici;
Modo de aquisição: Doação, Permuta, Retrospectivo, conforme o caso;
Localização: 8 - Seção de Periódicos; 
Tipo de empréstimo: Consulta local;
U.O. (curso atendido pela BCCP, alinhado à área de conhecimento do periódico e plano de ensino);
Coleção: preencher caso necessite alterar "Dados da coleção" após gravar, localizado no canto superior direito da tela acima;
Preencher em "Dados da coleção" (canto superior direito da tela acima) - v., n., Ano, conforme o caso;
Por fim, clique em "Gravar" e o exemplar será incluído.

 



Exemplar e coleção 

CATALOGAÇÃO » Cadastro » Código do acervo » Kardex
A tela acima mostra o exemplar incluído, 
caso necessite alterar "Dados de fascículos", clique no n. de exemplar, faça as edições e clique
em "Gravar"; 
caso necessite alterar "Dados da coleção", faça as edições em "Descrição", "Subcampo": v., n.,
Ano e clique em "Alterar".
Atenção! Periódico não é patrimoniável, ou seja, o "Valor" não é preenchido.



Orientação DARIN, BU sobre transferência de exemplares de
periódicos*

O Pergamum não permite transferência de exemplares de
periódicos, orienta utilizar o kardex e, não a aba "cadastro
exemplar". Assim, é preciso excluir os "exemplares" (sem
necessidade de justificativa no sistema Pergamum, já que
periódico não é patrimoniável); em seguida, excluir os "Dados da
coleção"; incluir os exemplares no acervo adequado, utilizando o
kardex. 

*Registro de e-mail: orientação da DARIN, BU (Cláudia) sobre transferência de exemplares de
periódicos.



Banco de templates: 
livro, livros em meio eletrônico,

evento, folheto, dissertação, TCC,
periódico

 



 
Ao realizar o cadastro pelo Formato MARC é possível criar modelos
(templates) dos acervos, com o sistema apresentando as tags,
indicadores e subcampos desejados. No template também é possível
definir os valores que podem vir preenchidos como padrão (default),
facilitando o processo de catalogação. Os templates do MARC são
criados por tipo de material. Também é possível definir os
subcampos que tem preenchimento obrigatório e incluir a
pontuação adequada ao subcampo.

Banco de templates



 
Livro em suporte CD, son. color. (Ac.: 205491)
Livro em suporte CD, color. (Ac. 196001)
Livro com nota 530 (Ac. 205505)
Livro com nota 505 e título coletivo (Ac. 53742)
Livro com partituras – música impressa (Ac. 204899)
Livros da coleção “Os pensadores” (Acervos: 64597; 65177; 39425; 4783; 205169; 205173; 67598; 67046)

Livros em meio eletrônico 
Ac.: 199585 – com nota 530 Também disponível na forma impressa; 
Ac.: 207780 – Blucher - Open Access; 
Ac.: 207128 – licença CC e em língua inglesa; 
Ac.: 207113 – Portal de Livros Abertos da USP (licença: é permitida a reprodução parcial ou total desta
obra, desde que citada a fonte e autoria, proibindo qualquer uso para fins comerciais);
Ac.: 210787 – GNU Free Documentation License.

Evento (Acervos: 208666, pendente SRI BU - solução para et al. não aparecer na referência; 207622)
Evento em suporte DVD, color. em PDF (Ac. 204920)
Evento em suporte CD, com vídeos, fotos, PDF (Ac. 191584)

Banco de templates



 
Folheto (Ac. 53616)

Dissertação com nota 530 (Ac. 55378)
Tese (Ac. 54075)

TCC em meio eletrônico (Ac. 206158)

Periódico (Acervos: 210275, 170459, 87906, 210933, 76236)

Individualização do n. de chamada [Exemplo de como podemos mexer na
PHA, para individualizar o n. de chamada da obra, no catálogo (Ac. 205557),
ainda não fiz, pois a SRI (BU) ainda não autorizou]. Sugestão: acrescentar o ano
do evento ou a edição dele no 090.

Banco de templates



008 220106c19962004spbtr p##|| #0 ||por#d 
022 $a 1413-7895 
040 $a BR-FoUFC $c BR-FoUFC 
041 0 $a por $a eng $a spa 
082 0 4 $a 631.587 $2 22 
090 $d P $a 1751 $8 3 
098 $a 092754-6 
245 0 0 $a Irriga / $c UNESP, Faculdade de Ciências Agronômicas, Departamento de Engenharia Rural 
260 2 $a Botucatu: $b Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agronômicas, Departamento de
Engenharia Rural, $c 1996-2004. 
300 $a v. : $b il. ; 
310 $a Quadrimestral 
362 0 $a Vol. 1, n. 1 (mar. 1996)-v. 9, n. 3 (set./dez. 2004) 
500 $a Descrição baseada em: v. 1, n. 2 (maio 1996)-v. 9, n. 3 (set./dez. 2004) 
530 $a Fascículos também disponíveis no site: $u https://irriga.fca.unesp.br/index.php/irriga
530 $a Fascículos também disponíveis em CD-ROM, a partir de 2005
590 $a A BCCP atribui um número crescente na tag 090 subcampo a (N. de chamada local), referente ao número do
periódico na estante. Ex.: P-/BCCP
650 0 4 $a Irrigação agrícola 
650 0 4 $a Hidrologia 
710 2 $a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. $b Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu. $b
Departamento de Engenharia Rural $e ed.
776 1 8 $i Versão CD-ROM $t Irriga $x 1808-3765 $w 87906

Templates de periódicos



007 co ag#uuuauuuu 
008 080211c20059999spbqr p#s## #0 #|por#d 
022 $a 1808-3765 
040 $a BR-FoUFC $c BR-FoUFC 
041 0 $a por $a eng $a spa 
082 0 4 $a 631.587 $2 22 
090 $d CD ROM $e P $a 1669 $8 3 
098 $a 092754-6 
245 0 0 $a Irriga $h [recurso eletrônico] : $b Brazilian Journal of Irrigation and Drainage / $c UNESP, Faculdade de Ciências Agronômicas,
Departamento de Engenharia Rural 
260 $a Botucatu : $b Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agronômicas, Departamento de Engenharia Rural, $c 2005-. 
300 $a CD-ROM : $b il. ; $c 4 3/4 pol. 
310 $a Trimestral 
362 0 $a Vol. 10, n. 1 (jan./mar. 2005)- 
500 $a A partir de 2005 o periódico passou a ser publicado em CD-ROM. 
530 $a Fascículos também disponíveis online $u https://irriga.fca.unesp.br/index.php/irriga 
534 $n Reprodução da publicação impressa, Vol. 1, n. 1 (mar. 1996)-v. 9, n. 3 (set./dez. 2004), suspensa; continuada em CD-ROM, Vol. 10, n. 1
(jan./mar. 2005)-
538 $a Requisitos do sistema: leitor de PDF, unidade leitora de CD 
580 $a Continuação da publicação impressa, suspensa 
590 $a A BCCP atribui um número crescente na tag 090 subcampo a (N. de chamada local), referente ao número do periódico na estante. Ex.:
P-/BCCP
650 0 4 $a Hidrologia 
650 0 4 $a Irrigação agrícola 
710 2 $a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. $b Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu. $b Departamento de
Engenharia Rural $e ed. 
776 0 8 $i Versão impressa $t Irriga $x 1413-7895 $w 210275 
780 0 0 $t Irriga $x 1413-7895 $w 210275 

Templates de periódicos



008 170119c19969999ck fr p#### #0 #|spa#d 
022 $a 0122-8706 
040 $a BR-FoUFC $c BR-FoUFC 
041 0 $a spa 
043 $a s-ck--- 
082 0 4 $a 630 $2 22 
090 $d P $a 1743 $8 3 
098 $a 098912-6 
210 0 $a Cienc. tecnol. agropecu. $b (Bogotá) 
222 0 $a Ciencia y tecnología agropecuaria $b (Bogotá) 
245 0 0 $a Corpoica : $b Ciencia y Tecnología Agropecuaria / $c Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
246 2 3 $a Ciencia y tecnología agropecuaria 
260 $a Bogotá: $b Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, $c 1996-. 
300 $a v. : $b il., $c 30 cm 
310 $a Semestral 
362 0 $a Vol. 1, no. 1 (oct. 1996)- 
530 $a Fascículos também disponíveis online $u http://revista.corpoica.org.co/index.php/revista/issue/archive
590 $a A BCCP atribui um número crescente na tag 090 subcampo a (N. de chamada local), referente ao número do
periódico na estante. Ex.: P-/BCCP 
650 0 4 $a Agricultura $z Colômbia $x Periódicos 
650 0 4 $a Agropecuária $z Colômbia $x Periódicos 
710 2 $a Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria $e ed.

Templates de periódicos



008 220314d19391944mgbbr p#### #0 #|por#d
022 $a 0366-5798
040 $a BR-FoUFC $c BR-FoUFC
041 0 $a por
082 0 4 $a 630 $2 22
090 $d P $a 1758 $8 3
098 0 2 $a 021478-7
222 0 $a Ceres $b (Viçosa)
245 0 0 $a Ceres / $c Escola Superior de Agricultura do Estado de Minas Gerais
260 $a Viçosa, MG : $b Escola Superior de Agricultura do Estado de Minas Gerais , $c 1939-1944.
300 $a v : $b il. ; $c 22 cm
310 $a Bimestral
362 1 $a Vol. 1, n. 1 (1939)-v. 6, n. 30 (1944)
500 $a Os volumes: v. 5, n. 25-30 estão encadernados juntos, gerando apenas um registro
580 $a Título posterior: Revista Ceres (Viçosa : 1944-2016)
590 $a A BCCP atribui um número crescente na tag 090 subcampo a (N. de chamada local), referente ao
número do periódico na estante. Ex.: P-/BCCP 
650 0 4 $a Agricultura
650 0 4 $a Medicina Veterinária
710 2 $a Escola Superior de Agricultura do Estado de Minas Gerais $e ed.
785 0 0 $t Revista Ceres $x 0034-737X $w 76236

Templates de periódicos



008 060612d19442016mgbbr p#### #0 #|por#d
022 0034-737X
040 BR-FoUFC $c BR-FoUFC
041 0 $a por
082 0 4 $a 630 $2 22
090 $d P $a 675 $8 3
098 0 2 $a 065842-1
210 1 $a Rev. Ceres
222   0 $a Revista Ceres
245 0 0 $a Revista Ceres / $c Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas Gerais
260 $a Viçosa, MG : $b ESAV, $c 1944-2016.
300 $a v : $b il. ; $c 23 cm
310 $a Bimestral
362 $a Vol. 6, n. 31 (1944)-v. 63, n. 6 (2016)
500 $a A partir do volume 55 do ano de 2008 a numeração dos fascículos reinicia em (1)
500 $a Posteriormente editada por: Universidade Rural do Estado de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Viçosa
530 $a Alguns fascículos também disponíveis online $u https://www.scielo.br/j/rceres/grid
580 $a Título anterior: Ceres (Viçosa : 1939-1944)
590 $a A BCCP atribui um número crescente na tag 090 subcampo a (N. de chamada local), referente ao número do periódico
na estante. Ex.: P-/BCCP
650 0 4 $a Agricultura
650 0 4 $a Medicina Veterinária
710 2 $a Escola Superior de Agricultura e Veterinária do Estado de Minas Gerais $e ed.
780 0 0 $t Ceres (Viçosa) $x 0366-5798 $w 210933
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