
Informações pertinentes à solicitação de ficha catalográfica



A catalogação-na-publicação reúne num único lugar, no verso da página de rosto, dados pertinentes à obra, como nome 
do autor, editora, local de publicação, ano de publicação e assunto. Na UNILAB os bibliotecários estão aptos a fornecer 
este documento seguindo o layout e as regras definidas pelo AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules). 
 
A CIP auxilia as bibliotecas na seleção e compra de livros e documentos, facilitando a sua divulgação entre os usuários. 
Permite também às editoras que organizem seus próprios arquivos, catálogos comerciais e matérias promocionais 
dentro de padrões uniformes; por fim, proporciona informações concisas sobre a matéria abordada nas obras, 
facilitando seu agrupamento por assunto e favorecendo sua veiculação.

Conforme artigo 6° da Resolução nº 11 de 02 de maio de 2017, que altera a Resolução nº 14 de 22 de Julho de 2016, 
onde estabelece as normas gerais para a elaboração dos trabalhos de conclusão de cursos para graduação da Unilab, e 
trata das modalidades de TCC, no âmbito da Unilab. Ficam definidos que somente as monografias e livros necessitarão 
da elaboração de fichas catalográficas. Conforme indicação da ABNT/NBR 14724 no item 4.2.1.1.2 que trata dos dados 
de catalogação-na-publicação. As demais modalidades como artigo científico, projeto de pesquisa, relatório técnico ou 
cientifico não haverá necessidade da elaboração de ficha catalográfica. 

SOBRE A FICHA 
CATALOGRÁFICA



1° Passo: Clicar na aba “Biblioteca” e em seguida selecionar “Cadastrar para utilizar os serviços da Biblioteca”.

SOLICITAÇÃO E PREENCHIMENTO DA FICHA CATALOGRÁFICA 



2° Passo: Selecionar vínculo, e em seguida criar uma senha contendo APENAS NÚMEROS para utilizar os 
serviços da Biblioteca no SIGAA. Na última caixa fazer a confirmação da nova senha através da senha 
utilizada para acessar o SIGAA. 

A senha de validação 
é a senha utilizada 
para acessar o SIGAA

OBS.: Só é necessário 
fazer o cadastro uma 
única vez.



3° Passo: Clicar na aba “Biblioteca” 🡪 “Serviços ao usuário”🡪 “Serviços diretos” e em seguida 
clicar em “Ficha catalográfica”.



5° Passo: Clicar em “Solicitar ficha 
catalográfica”.



6° Passo: Preencher todos os campos onde aparecem o símbolo * na cor azul. 



Escolha da Biblioteca.
Tipo de Obra: ex.: 

Monografias, 
dissertação, artigos, 

projeto de pesquisa, etc.

Anexar o trabalho em 
formato word ou pdf.

1. 
2. 

3. 



O preenchimento do formulário deve ser com letras minúsculas 
conforme normas da língua portuguesa. Não recomenda-se 
copiar e colar o título do trabalho em caixa alta

O nome do autor já é preenchido
automaticamente de acordo com 
o nome do discente no SIGAA

Nome do professor 
orientador. 
Ex.: Prof. Dr. Pedro Ferreira... Caso exista a figura 

do coorientador ou 
mais palavras-chave, 
acrescentar campo 
de preenchimento 
clicando no símbolo 
“+”Obs.: Escolha bem as palavras-chave 

do seu trabalho.

Finaliza o cadastro da solicitação 



Passo 7: Após finalizar o preenchimento do cadastro da solicitação, aparecerá tela semelhante a esta: 

Observe que a sua 
Ficha ainda não esta 
pronta, apenas a 
solicitação foi 
cadastrada. 

Guarde seu 
comprovante!!!



Passo 8: Quando sua solicitação for atendida você receberá um e-mail semelhante ao demostrado a baixo: 



Passo 9: Acessar o SIGGA no mesmo local onde efetuou o cadastro da solicitação, clicar no símbolo da “lupa” 
para ter acesso a ficha catalográfica 



Passo 10: Faça o download da sua ficha catalográfica clicando em “Imprimir Ficha Catalográfica (.pdf)”



Pronto! 
Agora você deve inserir a ficha catalográfica no seu trabalho.

 


