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ORDEM DOS AUXILIARES 
 

(GEOGRÁFICO) (FORMA)  - (81)(091) Na autoridade $x -- $z 
 
Auxiliares utilizados ANTES do número principal (Coleção de Referência) 
 

(031) – Enciclopédias 
(038) – Dicionários 
(047) - Relatórios 
(058) – Anuários 
(07) - Estudo e Ensino 
(084) - Iconografia 

  
Auxiliares utilizados DEPOIS do número principal (Coleção Geral) 
 

(063) – Congressos, Seminários, etc 
(085) – Catálogos 
(085.4) – Portfólios 
(091) – História 
(094) – Legislação 
(094.4) – Códigos comentados 
(094.41) – Códigos puros 

 
 

-051 – usado para as pessoas de uma determinada profissão. 
            $x  Diplomatas $x Biografias 

$x  Diplomatas brasileiros 
$a  Fellini, Frederico $x Filmografia 
 

-057 – usado para a formação e exercício  profissional 
$x Formação profissional 
$x Orientação profissional  
$x Carreira 
 

 

 

Qualificadores entre parênteses 
 (Psicologia) 
 (Ciência da Computação) 
  

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=23
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=23


 
 
OBS:  
Em cinza as “áreas PAI”   
Em lilás a verbalização para a sinalização das prateleiras 
Em vermelho as explicações e observações sobre uso do número 
Em amarelo - Revisar o número. Provavelmente serão incorporados pelo mais geral 
  
030 - Obras de referências 
(031) – Enciclopédias 
(031)316.774.95 - Rádio - Enciclopédias 
(031)687 - Moda - Enciclopédias 
(031)7.05 -  Design - Enciclopédias 
(031)741.5 - História em quadrinhos - Enciclopédias 

(031)94 - História contemporânea - Enciclopédias 

(038) Dicionários 
(038)001.18 - Futuro do conhecimento - Dicionários. Profecia - Dicionários. Previsão  - 
Dicionários. Prognóstico - Dicionários. Antecipação  - Dicionários. 
 
(038)004 - Informática - Dicionários. Ciência e Tecnologia da Computação - Dicionários   
(038)004(73) - Informática - Dicionários de termos em inglês.  Ciência e Tecnologia da 
Computação - Dicionários de termos em inglês Usar tb para bilíngue  português-inglês.    
(038)004.738.5 - Internet - Dicionários 
 
(038)1 - Filosofia - Dicionários 
(038)164.02 - Simbolismo - Dicionários 
(038)292 - Mitologia greco-romana - Dicionários 
 
(038)3- Ciências sociais - Dicionários 
(038)316 - Sociologia - Dicionários  
(038)316.43 - Políticas sociais - Dicionários. Desenvolvimento social planejado - Dicionários  
(038)316.77 - Comunicação social - Dicionários. Sociologia da comunicação - Dicionários. 
Comunicação de massa - Dicionários 
(038)316.774.972 -  Teledramaturgia - Dicionários. Telenovelas - Dicionários.  Seriados para 
televisão - Dicionários  
 
(038)32 - Política - Dicionários 
(038)327 - Relações internacionais - Dicionários   
(038)327.35 - Geopolítica - Dicionários 
(038)330 - Economia -Dicionários  



(038)336.76 - Mercado financeiro - Dicionários 
(038)336.76(73) - Mercado financeiro - Dicionários de termos em inglês. Usar tb para bilíngue 
português-inglês.   
 
(038)34:336.2 - Direito tributário - Dicionários  
(038)342 - Direito constitucional - Dicionários  
 
(038)368 - Seguro - Dicionários  
(038)655 - Design gráfico - Dicionários. Indústria gráfica - Dicionários  
(038)657 - Contabilidade - DIcionários  
 
(038)658 - Administração - Dicionários 
(038)658(430) - Administração - Dicionários de termos em alemão. Negócios - Dicionários de 
termos em alemão. Usar tb para bilíngue  português-alemão 
(038)658(460) - Administração - Dicionários de termos em espanhol. Negócios - Dicionários de 
termos em espanhol. Usar tb para bilíngue  português-espanhol 
(038)658(73) – Administração - Dicionários de termos em inglês. Negócios - Dicionários de 
termos em inglês. Usar tb para bilíngue  português-inglês.   
 
(038)658.012.242 - Gestão ambiental -  Dicionários  
(038)658.562 - Controle de qualidade - Dicionários 
(038)658.8 - Marketing - Dicionários  
 
(038)659.4 - Relações públicas - Dicionários  
 
(038)685.34 – Indústria de Calçados - Dicionários. Design de calçados - Dicionários  
(038)659.1 - Publicidade - Dicionários. Propaganda - Dicionários  
(038)659.126(73) - Marcas - Dicionários de termos em inglês. Usar tb para bilíngue 
português-inglês.   
(038)7 - Arte - Dicionários 
(038)73  - Artes plásticas - Dicionários  
(038)791.43 - Cinema - Dicionários. Filmes - Dicionários 
(038)792 - Teatro - Dicionários 
(038)78 - Música - Dicionários  
(038)801.66 - Rimas - Dicionários. 
(038)81 - Língua portuguesa - Dicionários  
(038)81’276.2 - Língua portuguesa - Gírias - Dicionários   
(038)81’373.48 - Língua portuguesa - Eufemismos - Dicionários   
(038)81(44) - Língua francesa - Dicionários. Usar tb para bilíngue  português-francês.   
(038)81(450) - Língua italiana - Dicionários. Usar tb para bilíngue  português-italiano   
(038)81(460) - Língua espanhola - Dicionários. Usar tb para bilíngue  português-espanhol.   
(038)81(460)'373.421 -  Língua espanhola - Sinônimos - Dicionários 



(038)81(73) Língua inglesa - Dicionários. Usar tb para bilíngue  português-inglês.   
(038)81(73)’276.2 - Língua inglesa- Gírias - Dicionários   
 
(038)81'373.421-  Sinônimos - Dicionários 
(038)81’373.45 - Estrangeirismos - Dicionários  
(038)81’374.4 - Etimologia - Dicionários  
 
(047) Relatórios 
 
(047)378.4 - Relatórios de Universidades Inserir aqui os relatórios da ESPM. Na PHA após o 
número de autor 74 acrescente as letras de acordo com o tipo de relatório. Ex.: E74rs (Relatório 
sociocultural da ESPM), E74ra (Relatório anual da ESPM). Para ESPM Sul use a PHA 741 
 
(058) Anuários 
 
(058)338.466 - Agronegócios - Anuários 
(058)338 - Desenvolvimento econômico - Anuários o PHA do país ou estado separa na estante. 
PHA Brasil: PHA RS: R452 
(058)659.1  - Publicidade e Propaganda - Anuários  
(058)659.13 - Meios visuais de publicidade - Anuários  
(058)72 - Arquitetura - Anuários  
 
(068) - Premiações (!) 
(068)659 - Publicidade e Propaganda, Mídia - Premiações 
 
(08) Coleções 
(08)1 - Os Pensadores São 3 edições da coleção, que não tem os mesmos textos para os 
mesmos autores.  
A mais antiga, da Abril (grande) possui volumes: PHA para coleção + volume P467 v.51 
As da Nova Cultural (pequenos, capa verde e azul): PHA para coleção + letra autor (duas 
primeiras) conforme aparece na lombada, na forma direta 
Para separar as 3 coleções, incluir um número na PHA: P467, P4671 (verde), P4672 (azul) 
(08)33 - Os Economistas  
 
(084) - Iconografia 
 
Como área pai colocar a área do assunto 
(084)2 - Religião - Iconografia  
(084)299.6 - Religiões de matriz africana - Iconografia 
(084)316.77  - Comunicação de massa - Iconografia 
(084)316.774.97  - Televisão - Iconografia 
(084)7.05 - Design - Iconografia 



(084)655 - Design gráfico - Iconografia. Indústria gráfica - Iconografia. 
(084)655.268 - Infografia - Iconografia 
(084)659.1 - Publicidade e Propaganda - Iconografia. Inclui portfólios de agências 
(084)659.126 - Marcas - Iconografia  
(084)687 - Moda - Iconografia  
(084)7 - Artes - Iconografia 
(084)72 - Arquitetura - Iconografia 
(084)76 - Artes gráficas - Iconografia  
(084)791.43 - Cinema - Iconografia 
(084)91 - Atlas Geográfico 
(084)93 - Atlas Histórico 
 
(085) - Catálogos 
 
Como área pai colocar a área do assunto 
(085)687 - Moda - Catálogos 
(085)7 - Arte - Catálogos. Catálogos de exposições VT 7(085) Galerias e Museus de Arte 
(085)77 - Fotografia - Catálogos 
 
000 - Generalidades Usar apenas para periódicos 
  
001 - Ciência e Conhecimento científico 
 
001-051 - Cientistas  
001.5 - Teorias científicas 
001.18 - Futuro do conhecimento. Futurologia 
001.94 - Fenômenos registrados mas não explicados 
001.97 - Profecias pseudocientíficas 
001.98 - Falsificação da ciência 
 
001.8 - Metodologia da Pesquisa 
001.8:316 – Pesquisa em Ciências Sociais. Pesquisa social. Pesquisa qualitativa. 
Pesquisa-ação. Pesquisa participante. 
001.8:316.77 – Pesquisa em Comunicação Social 
001.8:33 - Pesquisa em Economia. Pesquisa econômica 
001.8:37 - Pesquisa em Educação 
001.8:658 – Pesquisa em Administração (usar como descritores: Pesquisa em Administração; 
Metodologia da pesquisa; Pesquisa científica) 
001.8:070 – Pesquisa em Jornalismo e Mídia 
001.8:7.05 – Pesquisa em Design 
001.8:379.85 – Pesquisa em Hotelaria e Turismo 
001.81 – Redação científica. Elaboração de trabalhos acadêmicos   



001.87 – Estudo de caso (método) APENAS para a metodologia em si, ou seja, como elaborar 
um estudo de caso. Usar também como complemento. 
Exemplo: 658.001.87 = Administração - Estudo de Casos 
 
003 - Semiótica. Semiologia. Comunicação visual. Interpretação de imagens 
  
004 - Informática. Ciência e Tecnologia da Computação   
004.02 - Lógica computacional. Métodos formais em programação 
004.056.5 - Segurança de dados Inclui criptografia e Hacking 
004.2 - Arquitetura de computadores 
004.272 - Arquiteturas de processamento paralelo 
004.3 - Componentes físicos do computador (Hardware) 
004.4 - Programas de computador (Software) Os livros sobre os programas específicos ficam na 
hierarquia de sua qualificação. Exemplo: Programas utilitários, Programas de computação 
gráfica, etc. 
004.41 - Engenharia de software. Desenvolvimento de software 
004.414.2 - Análise e projeto de sistemas 
004.415.2.045 - Programação orientada a objetos 
004.415.5 - Qualidade de programas 
004.415.53 - Testes de software. Test-driven development 
004.42 - Programação de computadores 
004.421 - Algoritmos para construção de programas 
 
004.43 - Linguagem de programação 
004.43(AJAX) - AJAX (Linguagem de programação de computador) 
004.43(ASP) - ASP - Active server pages  (Linguagem de programação de computador) 
004.43(C) - C (Linguagem de programação de computador) 
004.43(C#) - C# (Linguagem de programação de computador) 
004.43(C++) - C++ (Linguagem de programação de computador) 
004.43(JAVA) - Java (Linguagem de programação de computador) 
004.43(JSF) - JavaServer Faces (Linguagem de programação de computador) 
004.43(JSP) - JavaServer Pages (Linguagem de programação de computador) 
004.43(NET) - Microsoft .NET 
004.43(PASCAL) - Pascal (Linguagem de programação de computador) 
004.43(PERL) - Perl (Linguagem de programação de computador) 
 
004.43(PYTHON) - Python (Linguagem de programação de computador) 
004.43(RUBY) - Ruby (Linguagem de programação de computador) 
 
004.451 - Sistemas operacionais  
004.451ANDROID - Android (Sistema operacional) 
004.451LINUX - Linux (Sistema operacional)  



004.451MS-DOS - MS-DOS (Sistema operacional) 
004.451(Windows 2000) - Windows 2000 (Sistema operacional) 
004.451WINDOWS 2003 - Windows 2003 (Sistema operacional) 
004.451WINDOWS 2008 - Windows 2008 (Sistema operacional) 
004.451WINDOWS 3.1 - Windows 3.1 (Sistema operacional) 
004.451WINDOWS 7 - WINDOWS (Sistema operacional) 
004.451WINDOWS 95 - Windows 95 (Sistema operacional)   
004.451WINDOWS 98 - Windows 98 (Sistema operacional)  -  
004.451WINDOWS NT - Windows NT (Sistema operacional) 
004.451WS SERVER 2000 - Windows Server 2000 (Sistema operacional) 
004.451WS SERVER 2003 - Windows server 2003 (Sistema operacional) 
004.451WS SERVER 2008 - Windows Server 2008 (Sistema operacional) 
004.451WS SERVER NT - Windows Server NT (Sistema operacional) 
 
004.457 - Programas utilitários 
004.457(MS Project 2000) - Microsoft Project 2000 (Programa de computador) 
004.457(MS Project 2002) - Microsoft Project 2002 (Programa de computador) 
004.457(MS Project 2003) - Microsoft Project 2003 (Programa de computador) 
004.457(Office 2003) - Office 2003 (Programa de computador) Inclui Excel, Word, etc 
004.457(Office 2007) - Office 2007 (Programa de computador) 
 
004.457SPSS - SPSS (Programa de computador) 
  
004.5 - Interação homem-máquina. Design de interação. Arquitetura da informação. Ergodesign. 
Usabilidade 
 
004.51 – Desenvolvimento de websites. Webmastering (Programação) VT 004.774.6 e 004.514 
e 004.738.52 
004.51(Dreamweaver) - Dreamweaver (Programa de computador) 
004.51(Dreamweaver CS3) - Dreamweaver CS3 (Programa de computador) 
004.51(Dreamweaver CS4) - Dreamweaver CS4 (Programa de computador) 
004.51(Dreamweaver CS5) - Dreamweaver CS5 (Programa de computador) 
 
 
004.514 - Web design. Desenho de websites  VT 004.51 e 004.774.6 
 
 
004.55 - Hipermídia. Hipertexto Use como descritor Sistemas hipertexto e Sites da web - 
Desenvolvimento 
004.55(HTML) - HTML (Linguagem de marcação de hipertexto) 
004.55(JavaSript) - Java Script (Linguagem de programação) 
004.55(PHP) - PHP (Linguagem de programação) 



 
004.6 – Dados - tratamento e transmissão (Informática) 
004.65 - Bancos de dados 
004.657 - Mineração de dados (Datamining) 
004.7 - Redes de computadores 
004.72 - Arquitetura de redes. Protocolos de redes 
004.72.056.52 - Segurança de redes. Firewalls 
004.72TCP/IP - TCP e IP (Protocolos de rede) 
004.732 - Redes locais (LANs) 
004.738.4 - Intranet 
004.738.5 – Internet. Web ( aqui entram livros sobre a história e estrutura da internet, governança 
da internet. Programação para web em 004.438 ou 004.51) 
004.774.5 - Gestão da informação.  Gerenciamento eletrônico de documentos 
004.774.6 - Gestão do conhecimento. Gestão de conteúdo. Web semântica. Inclui Web Content 
Management. Content Management System – CMS 
004.775 - Serviços de busca e de informação. SEO. Google 
004.8 - Inteligência artificial 
004.896 - Automação industrial. Robótica 
 
004.92 - Computação gráfica VT 744.42, 655.28.022.36 
004.92(After Effects) 
004.92(Blender 3D) 
004.92(Flash CS3) 
004.92(Flash CS4) 
004.92(Flash CS5) 
004.92(Flash MX) 
004.92(3ds max) 
004.92(ZBrush) 
 
004.925 - Animação por computador VT 791.46-94 - Criação de filmes de animação e 741.5.04 - 
Character Design. Criação de personagens (!) 
004.928 - Design de Games. Jogos eletrônicos (!) 
 
004.932 - Processamento de imagens 
004.932(CorelDraw) - CorelDraw (Programa de Computador) 
 
004.932(Illustrator) 
004.932(Illustrator CC) - Illustrator CC (Programa de computador) 
004.932(Illustrator CS) 
004.932(Illustrator CS2) 
004.932(Illustrator CS3) 
004.932(Illustrator CS4) 



004.932(Illustrator CS5) 
004.932(InDesign CS3) 
004.932(InDesign CS4) 
004.932(InDesign CS5) 
004.932(InDesign CS6) 
004.932(Photoshop) 
004.932(Photoshop CS3) 
004.932(Photoshop CS4) 
004.932(Photoshop CS5) 
004.932(Photoshop CS6) 
 
004.94 - Simulação (Modelos matemáticos). Emuladores (Programas de computador) 
004.946 - Realidade virtual   
   
007 - Teoria da informação. Cibercultura. Sociedade da informação 
007 - Teoria da informação. Cibercultura. Sociedade da informação. 
007.316 - Redes sociais online. Mídias digitais  
   
02 - Bibliotecas. Biblioteconomia   
 
02(091) - Bibliotecas - História 
028 - Livros e leitura 
 
069 – Museus  
069.6 – Organização e administração de museus  

 
070 - Jornalismo 
 
070(091) - Jornalismo - História 
070(73)(091) - História da Imprensa nos EUA 
070(81) - Jornalismo - Brasil 
070(81)(091) - História da Imprensa no Brasil 
070(816.5) - Jornalismo - Rio Grande do Sul 
070-051 - Jornalistas 
070-057  - Jornalistas - Exercício profissional 
070.1 - Teoria e Sociologia do Jornalismo 
070.11 - Ética jornalística 
070.13 - Liberdade de Imprensa. Censura na Imprensa 
070.16 - Imprensa sensacionalista. Imprensa marrom. 
070.32 - Jornais impressos. Revistas impressas. Jornalismo impresso 
070.33 - Distribuição e circulação de jornais e revistas. Estratégias de mercado editorial 
070.4 - Administração editorial 



070.411 - Edição. Diagramação. Arte.(!) 
070.412 - Redação de textos jornalísticos. Jornalismo – Manuais de Estilo. Linguagem 
Jornalística (!) 
070.413 - Reportagem e Entrevistas (!) 
070.43 - Departamentos editoriais 
070.431 - Notícia. Noticiário. Jornalismo informativo 
070.431.5 – Notícias internacionais. Jornalismo internacional. Correspondente internacional 
070.433 – Notícias locais. Jornalismo regional 
070.488 - Jornalismo literário. Livros-Reportagem 
070.5 - Gêneros jornalísticos (!) 
070.54 - Editorial (!) 
070.6 - Tipos de jornalismo (!) Não subdivida geograficamente 
070.6.1 - Jornalismo político (!) 
070.6.2 - Jornalismo econômico (!) 
070.6.3 - Jornalismo corporativo. Jornalismo empresarial (!) 
070.6.31 - Assessoria de imprensa (!) 
070.6.4 - Jornalismo informativo (!) 
070.6.5 - Jornalismo investigativo (!) Classifique aqui a teoria. VT 070.488 Livros-Reportagem 
070.6.10 - Jornalismo de guerra. Correspondentes de guerra (!) 
070.6.11 -  Jornalismo Esportivo (!) 
070.6.12 - Jornalismo popular (!) 
070.6.14 - Jornalismo cultural (!) 
070.6.16 -  Telejornalismo (!) Não subdivida geograficamente 
070.6.17 - Radiojornalismo (!) 
070.6.18 - Jornalismo eletrônico. Jornalismo digital (online) (!) 
070.6.31 Assessoria de imprensa 
070.6.5 Jornalismo investigativo 
 
1 - Filosofia 
 
1(091) - Filosofia - História 
1(38) - Filosofia antiga (Grega e clássica) 
1(399) - Filosofia medieval. Patrística. Escolástica (!) 
1(420) - Filosofia inglesa 
1(430) - Filosofia alemã 
1(44) - Filosofia francesa 
1(450) - Filosofia italiana 
111 - Metafísica. Ontologia 
111.85 - Estética. Beleza (Filosofia) 
113  
133 – Ocultismo.  
133.2 - Espiritualismo. Espiritualidade 



133.52 - Astrologia 
141.132 - Iluminismo. Racionalismo 
 
159.9 - Psicologia 
159.9(091) - Psicologia - História 
159.9.019.2 - Psicologia estrutural. Psicologia da Gestalt 
159.9.019.4 – Psicologia do comportamento. Behaviorismo. Inteligência emocional 
159.9.07 - Psicologia experimental 
159.91 - Psicofisiologia. Neuropsicologia 
159.92 - Psicologia cognitiva 
159.922 - Psicologia do desenvolvimento. Psicologia genética. Epistemologia genética Piaget 
159.922.1 - Papéis sexuais (Psicologia). Sexualidade  Inclui Masculinidade. Feminilidade. 
Psicologia masculina e feminina 
159.922.4 - Psicologia racial. Etnopsicologia 
159.922.62 - Psicologia da Maturidade 
159.922.7 - Psicologia infantil 
159.922.72 - Desenvolvimento cognitivo da criança Vigostki 
159.922.8 - Psicologia da adolescência 
159.923 - Personalidade. Psicologia do caráter 
159.923.2 - Desenvolvimento da personalidade. Autoconsciência. Inconsciente (Psicologia). 
Identidade da personalidade. 
159.925 - Expressão corporal. Linguagem do corpo 
159.925.6 - Grafologia (Psicologia) 
159.928 - Habilidades. Aptidões (Psicologia). Inteligências múltiplas 
159.929 - Psicologia transpessoal. Medicina holística 
159.93 - Sensação. Percepção sensorial 
159.931 - Percepção visual 
159.937.51 - Percepção das cores. Teoria psicológica da cor 
159.938 - Psicofísica 
159.938.3 - Psicometria 
159.942 - Emoções. Comportamento afetivo 
159.944 - Psicodinâmica do trabalho. Psicopatologia do trabalho. Stress 
159.947.2 - Processo decisório (Psicologia) 
159.947.4 - Auto-ajuda. Auto-realização. Motivação (!) 
159.947.5 - Motivação (Psicologia)  
159.953 - Memória e aprendizado. Leitura dinâmica 
159.953.5 - Psicologia da aprendizagem - USE 37.015.3 
159.954 – Criatividade. Imaginação 
159.956 - Intuição (Psicologia) 
159.963.3 - Sonhos (Psicologia) 
159.964 - Psicologia profunda 
159.964.2 - Psicanálise. Escolas psicanalíticas 



159.964.2-051 - Psicanalistas PHA pelo psicanalista para ordenar na estante. Ex: Jung J92M 
159.98 - Psicologia aplicada. Testes de aptidão. Testes psicotécnicos 
159.983 - Entrevista psicológica e psicodiagnóstica. Aconselhamento psicológico (!) 
159.987.96 - Psicologia do esporte   
 
161 – Lógica 
 
162 - Raciocínio. Arte de pensar 
162.6 - Dialética 
164 - Lógica simbólica e matemática 
165 - Epistemologia. Teoria do conhecimento 
165.731 - Positivismo (Filosofia) 
165.742 – Humanismo (Filosofia) 
168 - Método científico. Pensamento científico. História da Ciência. Filosofia da Ciência 
 
 
17 - Ética 
17.02 - Filosofia moral  
172 – Ética social 
172.2 -  Ética na Administração pública. Moralidade administrativa 
173 - Ética familiar. Deveres dos pais com os filhos 
174 - Ética profissional 
176 – Ética sexual. Sexualidade – Aspectos morais e éticos 
179.3 - Ética animal. Ética em relação aos animais. Inclui Especismo. 
179.4 - Ética ambiental. Ética em relação ao meio ambiente. (!) 
179.7 - Bioética 
 
   
2 - Religião e Mitologia  → ana vai rever toda esta árvore 
 
2(091) - História das Religiões 
2(81) - Religião - Brasil 
21 - Filosofia da Religião. VT 316.742 - Sociologia da religião. Religião e sociologia. 
211 - Deus. Teísmo. Ateísmo 
211.5 - Livre pensamento (Religião). Ceticismo. Laicismo. Secularismo 
214 - Fundamentalismo 
215 - Religião e ciência. Teologia e filosofia. Conhecimento e fé  
235.2 - Demônios 
242 - Livros de meditações. Escritos contemplativos  
27 - Igreja cristã 
271.5 - Jesuítas. Companhia de Jesus  
289 - Igrejas evangélicas  



291.13 - Mitologia. Mitos. Heróis 
291.612 - Xamanismo 
292 - Mitologia clássica (grego-romana) 
293 - Mitologia nórdica 
294 - Orientalismo. Filosofias orientais 
294.3 - Budismo 
294.5 - Hinduísmo 
294.527 - Yoga 
296 - Judaísmo 
297 - Islã. Seitas sunitas  
299.6 - Religiões de matriz africana  
299.77 - Religiões de matriz indígena 
  
3 - Ciências Sociais Usar apenas para Periódicos 
 
304  -  História social. Questões sociais. Sociografia VT 316.6 - Psicologia social. 
Comportamento de massa VT 39 Etnologia VT 316.7 - Sociologia da cultura. Estudos culturais 
304(510) - Condições sociais - China 
304(52) - Condições sociais - Japão 
304(81) - Condições sociais – Brasil (na autoridade os termos são invertidos). Use tb como 
descritores Usos e costumes - Brasil; História social - Brasil; Estudos brasileiros 
304(73) - Condições sociais - Estados Unidos 
304(8=6) - Condições sociais - América Latina 
305 - Estudos sobre gênero. Relação homem-mulher (!) 
305-055.1 - Homem e a sociedade (!) 
305-055.2 - Mulher e a sociedade. Feminismo  (!) 
 305-055.32 - Homossexualidade. Homofobia. Misoginia (Sociologia)  (!) 
 
  
314 – Demografia 
314.15 – Política demográfica 
314.7 – Migração 
314.72 - Migração interna (entre cidades, entre a cidade e o campo) 
314.74 – Migração internacional  - Termo genérico que inclui Emigração e Imigração. 
Inclui "Brasileiros no exterior" 
314.745.22 - Refugiados 
  
 
 
 
 
316 – Sociologia 



 
 
316(091) - Sociologia - História 
316.257 - Escola de Frankfurt (Sociologia). Teoria crítica 
316.26 - Sociologia marxista-leninista (Marx, Engels, Lenin) 
316.3 - Estrutura social. Sistema social 
316.334.2 – Sociedade de consumo. Cultura e consumo. Consumismo. VT 658.89 - 
Comportamento do Consumidor 
316.334.22 - Sociologia do trabalho 
316.334.3 – Sociologia política 
 
316.334.56 – Sociologia urbana 
 
316.34-053.5 - Sociologia da infância. Comportamento social - Crianças 
316.34-053.6  - Sociologia da juventude. Comportamento social - Jovens. (Foi decidido usar este 
número para simplificar o número de chamada e facilitar a localização na estante) Use como 
descritores Jovens - Usos e costumes. Juventude - Aspectos sociais 
316.34-053.9 - Sociologia do idoso. Comportamento social - Terceira Idade. (Foi decidido usar 
este número para simplificar o número de chamada e facilitar a localização na estante)  
316.356.2 - Sociologia da família 
316.346.36 -  Gerações (Geração baby boomers, X, Y, Z…) 
316.4 - Sociologia do desenvolvimento. Mudança social. Sociedade global. Pós-modernidade  
Inclui Desenvolvimento social. Para Cibercultura USE 007. Para Globalização da Economia USE 
339.94 
 
316.43 - Políticas culturais. Desenvolvimento social planejado  
316.47 – Relações sociais. Relações interpessoais. Conflito interpessoal. Solução de problemas 
316.473 - Percepção social  
316.6 – Psicologia social. Comportamento de massa 
316.61 – Personalidade sócio- cultural. Socialização da personalidade. Comportamento social. 
316.66 - Posição social. Status. Papéis sociais. Incluir aqui Estereótipos. Preconceitos. 
Comportamento social. INcluir aqui Etnocentrismo 
316.7 - Sociologia da cultura. Estudos culturais VT 304 Antropologia cultural 
316.7(81) - Sociologia da cultura. Estudos culturais - Brasil. Cultura Brasileira 
316.7(816.5) -  Sociologia da cultura - Rio Grande do Sul. Estudos culturais - Rio grande do Sul.  
316.722 - Identidade cultural. Cultura popular 
316.723 - Relações sociais internacionais. Relações culturais. Intercâmbio cultural 
316.728 - Estilo de vida. Sociologia da vida quotidiana. Sociologia do cotidiano 
316.741 - Sociologia do conhecimento 
316.742 - Sociologia da religião. Religião e sociologia. 
316.75 - Ideologia 
316.752.4 - Contracultura. Subcultura. Comunidades alternativas 



  
316.77 - Comunicação social. Sociologia da comunicação. Teorias da comunicação. 
Comunicação de massa. 
 
316.77(06) - Comunicação Social - Museus 
316.77(063) – Comunicação Social - Congressos 
316.77(091) - Comunicação Social – História 
316.77(094) – Comunicação Social - Legislação Inclui leis e regulamentação de Jornalismo, PP, 
RP, Cinema, Rádio e Televisão. VT 346.548:659.1 - Propaganda ilícita. Publicidade enganosa 
316.77-051 - Comunicadores. Apresentadores e Artistas de rádio e TV 
316.771 – Indústria cultural. Cultura de Massa. (!) 
316.772 - Indústria do entretenimento (!) Classifique aqui obras sobre a Disney, por exemplo 
316.774 – Mídias. Meios de comunicação (!) 
316.774.95 – Rádio (!) 
316.774.95(091) – História do Rádio (!) 
316.774.95(81) – Rádio – Brasil 
316.774.95(816.5) - Rádio  - Rio Grande do Sul 
316.774.951 – Produção e programação de rádio (!) 
316.774.97  – Televisão. Sociologia da Televisão (!) 
316.774.97(091) – História da Televisão 
316.774.97(81) – Televisão – Brasil 
316.774.97(81)(091) - Televisão - Brasil - História - JUNTar com televisão - Brasil e excluir 
316.774.971 – Produção e programação de televisão. 
316.774.972 –  Teledramaturgia. Telenovelas. Novelas para televisão. Seriados para televisão  
316.775.4 – Audiência. Recepção midiática 
316.776 - Processos de comunicação. Comunicação e informação 
316.776.23 – Liberdade de expressão. Censura (adaptação ao número existente na CDU para 
“Informação tendenciosa”) 
316.776.32  Políticas de comunicação 
316.776.33 – Violência na mídia. Impacto da mídia na sociedade. (adaptação ao número 
existente na CDU para “Impacto) 
316.776.392 - Questões sociais na mídia (!) Inclui questões sobre erotismo, homofobia, racismo, 
etc 
316.776.395 - Mídia para crianças e adolescentes.  Infância e mídia (!) 
316.776.4 - Mídias alternativas. Mídia e ativismo 
 
  
32 - Política 
32(81) - Política e governo - Brasil. Formação política do Brasil - Não abra (091) 
32(8=6) - Formação política da América Latina Descritor= América Latina - Política e governo. 
Não abrir para os diversos países 
32-051 - Estadistas. Políticos influentes 



321 - Filosofia política. Teoria e filosofia do poder 
321.01 - Teoria Geral do Estado 
321.64 –Ditadura. Totalitarismo. Estado unipartidário 
321.7 - Democracia 
323.12 - Questões étnicas e raciais. Inclui Questão Judaica. Anti-semitismo. Apartheid. Racismo 
324 - Eleições 
324(81) - Eleições - Brasil 
 
  
327 - Relações internacionais. Política externa 
327(063) – Relações internacionais - Congressos e conferências 
327(091) - Relações internacionais -  História 
327(5) - Política externa -  Ásia 
327(6) - Política externa - África 
327(53) - Política externa dos Países Árabes 
327(73) - Política externa - Estados Unidos 
327(8) - Política externa - América do Sul 
327(8=6) - Política externa - América Latina 
327(81) - Política externa - Brasil 
 
327(81:4) - Relações exteriores - Brasil - Europa 
327(81:5) Relações exteriores – Brasil e Ásia (não usar para os países individualmente) 
327(81:6) - Relações exteriores - Brasil e África  (não usar para os países individualmente) 
327(81:73) - Relações exteriores - Brasil - Estados Unidos 
327(81:8) - Relações exteriores - Brasil - América do Sul e América Latina (não usar para os 
países individualmente) 
327(81:99) - Relações exteriores - Brasil e Antártica 
 
327.2 - Imperialismo. Política imperialista 
327.3 - Internacionalismo 
327.327.35 - Geopolítica 
327.36 -  Manutenção da Paz. Segurança internacional. Solução de conflito NÃO use 341.92 nem 
327.56 nem 341.67 - Desarmamento. Não-proliferação de armas atômicas.  
327.51 – Conflitos internacionais Inclui Guerra Fria - VT 94(4)"1939/1945" - II Guerra Mundial 
327.7 – Organizações internacionais. Organizações intergovernamentais. Inclui OEA, OCDE, 
OTAN, UE etc. - Não use 341.217 Para ONU use use 341.123. VT 341.1 Direito das Relações 
Internacionais 
327.82 - Diplomacia NÃO usar 341.7 - Direito diplomático. Leis da diplomacia 
327.82(042.5) - Diplomacia - Discursos 
327.82(07) - Diplomacia - Ensino e Estudo. Preparação à carreira de diplomata 
327.82(81) - Diplomacia - Brasil 
327.82-051 - Diplomatas 



327.88 - Terrorismo internacional NÃO usar 341.48 
328 - Governos. Parlamentos 
328(042.5) - Discursos parlamentares  
328.184 - Lobby político. Tráfico de influência 
 
329 - Partidos políticos 
329(81) - Partidos e movimentos políticos - Brasil 
  
33 - Economia. Ciência econômica 
 
33(047) - Economia - Relatórios 
33(091) – História econômica Incluir Crises econômicas 
330 - Introdução à economia  
30(510) - Economia - China 
330(52) - Economia - Japão 
330(72) - Economia - México 
330(73) - Economia - Estados Unidos 
330(8=6) - Economia - América Latina 
330(81) – Economia – Brasil 
330(816.5) - Economia - Rio Grande do Sul 
330(81)(091) – História econômica – Brasil. Formação econômica do Brasil 
330.101 - Economia política. Economia - Aspectos sociais e políticos. Sociologia econômica 
330.101.541 - Macroeconomia 
330.101.542 - Microeconomia 
330.341.42 - Economia industrial. Organização industrial (Teoria econômica) 
330.342.14 - Economia de mercado. Capitalismo. Liberalismo Vamos unificar apesar da CDU 
trazer em números distintos. NÃO usar 329.12 
330.43 - Econometria. Teoria econômica matemática 
330.8 - História das teorias econômicas 
330.82 - Doutrinas econômicas clássicas Smith, Ricardo, Malthus, S. MIll, Comte 
330.83 - Doutrinas econômicas do séc. XX Neoliberalismo, Economia do bem-estar (welfare), 
Monetaristas, Keynes, Galbraith 
330.85 - Socialismo. Comunismo. Marxismo. Doutrina econômica marxista-leninista Incluir 
Socialismo utópico - NÃO usar 141.82 
 
 
 
331 - Trabalho e emprego 
 
VT 658.013.3 (Qualidade de vida no trabalho) e 658.311.04 (Relações de trabalho) 
 



331.4 - Condições de trabalho. Segurança do trabalho Inclui Higiene do trabalho. Acidentes do 
trabalho 
331.5 - Mercado de trabalho. Políticas de emprego Inclui Desemprego 
 
334 - Organização da economia - Não usar, é só título geral 
334.73 - Cooperativas. Cooperativismo 
334.732 - Cooperativas de crédito 
336.1 – Finanças públicas Não sub. geog. 
336.21 - Impostos diretos (IPTU, IPVA, ….) Provavelmente vamos colocar tudo em .21 
336.215 - IR (Imposto de Renda) 
336.215.2 - Imposto sobre as empresas (Simples, CMS, IPI, ISS, ISQN …) 
336.7 - Moeda. Sistema monetário. Bancos. Não sub. geog. 
336.76 - Mercado financeiro. Mercado de ações. Mercado de capitais. Bolsa de valores. Finanças 
internacionais. Sistema financeiro 
 
338 - Política econômica 
338(81) - Política econômica - Brasil Inclui Distribuição de renda. Incluir Reforma agrária 
338.121 - Crescimento econômico. Desenvolvimento econômico  
338.45 - Industrialização VT 330.341.42 - Economia industrial. Organização industrial (Teoria 
econômica) 
338.45(81) - Industrialização - Brasil  
338.5 - Preços. Formação de preços. Controle de preços 
 
339 -  Economia internacional. Economia mundial (teoria geral) 
339.5 - Comércio exterior. Comércio internacional (balança comercial, importações, exportações) 
339.54 - Política econômica internacional. Acordos internacionais de comércio. GATT 
339.56 – Negócios internacionais.Diplomacia corporativa.Internacionalização de empresas 
339.9 - Relações econômicas internacionais. 
339.9(81) - Relações econômicas internacionais - Brasil. Diplomacia econômica - Brasil.  
339.92 - Cooperação econômica internacional 
339.92(7) - Integração econômica Américas. Alca 
339.92(8) - Integração econômica América Latina. Mercosul. Aladi 
339.923 - Uniões econômicas. Comunidades econômicas. Blocos econômicos. Incluir as BRICs. 
VT 327.5 Blocos internacionais 
339.94 - Globalização da economia. 
339.977 - Previsões econômicas. Tendências econômicas VT 658.012.227 - Tendências nos 
negócios. Previsões de mercado (!)  
 
  
 
 
 



  
34 - Direito Use para coletâneas de textos 
Não usar qualificador geográfico para o Brasil. No descritor, usar o geográfico apenas para a 
entrada “Legislação trabalhista” 
 
34(094.9) - Vade Mecum 
340.1 - Instituições de Direito Público e Privado. Ramos do direito Obras que tratam sobre todos 
as divisões do direito: civil, penal, constitucional, etc. 
340.11 - Teoria do direito. Introdução ao estudo do direito Obras que tratam sobre conceito do 
direito, norma jurídica, fato jurídico 
340.12 - Filosofia do direito. Lógica jurídica. Argumentação jurídica. Hermenêutica jurídica NÃO 
use 340.132 nem 340.114  
340.2 - Sociologia do direito. Sociologia jurídica. Antropologia jurídica (!) 
340.5 - Direito comparado. Sistemas jurídicos 
340.63 - Psicologia jurídica. Direito e psicanálise. Psiquiatria forense 
340.68 - Informática jurídica. Processo eletrônico 
340.68.004 - Direito da Internet. Direito de informática (!)   1

 
341 – Direito internacional 
341.1/.8 - Direito internacional público 
341.1 – Direito das organizações internacionais. VT 327.7 – Organizações internacionais. 
341.123 - Nações Unidas. ONU 
341.24 – Tratados internacionais 
341.33 -  Direito internacional humanitário. Proteção às vítimas de guerra. Direito de asilo. 
Refugiados. Anistia Internacional NÃO use 341.43 
341.6 - Arbitragem internacional. Tribunais internacionais NÃO subdividir 
341.9 – Direito internacional privado 
341.963.496 - Direito internacional do meio ambiente 
 
342 - Direito constitucional 
342.4(8) - Constituição - Países sul-americanos 
342.4(8=6) - Constituição - América Latina 
342.4(81) - Constituição - Brasil 
342.7 - Direitos humanos. Direitos fundamentais. Cidadania 
342.72 - Direitos civis Inclui Mandado de segurança 
342.717 - Direitos dos estrangeiros 
342.8 - Direito eleitoral 
 
343 - Direito penal  
343(094.4) - Código penal 

1  https://jus.com.br/artigos/2245/o-direito-da-internet-o-nascimento-de-um-novo-ramo-juridico 
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343.1(094.4) - Código de processo penal penal 
343.1(094.41) - Código de processo penal comentado 
343.23 - Delitos. Crimes - NÃO subdividir, exceto para crime organizado em 343.911. Se 
necessário abrir 343.3 - Delitos contra o Estado. Crimes políticos 
343.8 - Punição. Penas. Execução da sentença penal. Causas e fatores sociais do crime. 
Prevenção do crime . Justiça criminal 
343.9 - Criminologia. Criminalística 
343.911 - Crime organizado. Criminosos profissionais. Inclui Narcotráfico  
 
346 - Direito econômico 
346.548 – Direito do Consumidor. Defesa do consumidor 
346.548(094.4) - Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
346.548:659.1 - Legislação da propaganda. Propaganda ilícita. Publicidade enganosa VT 
316.77(094) – Comunicação Social - Legislação  
 
347 - Direito civil 
347(094.4) - Código civil  
347(094.41) - Código civil comentado   
347(094.5) - Direito civil - Legislação Para outra legislação que não o Código 
347.2 - Direito das coisas. Direitos reais 
347.4 - Direito das Obrigações 
347.44 - Contratos NÃO use 347.74. Deixar todos os contratos aqui 
347.5 - Responsabilidade civil 
347.6 - Direito de Família 
 
 

 
347.7 - Direito comercial. Direito empresarial. Direito de empresa 
347.7(094.4) - Código comercial  
347.7(094.41) - Código comercial comentado  
347.72 - Sociedades comerciais  
347.725 - Sociedades Anônimas. Sociedades por Ações 
347.73 - Direito financeiro 
347.733 - Direito da concorrência. Monopólio. Truste. Carteis NÃO use 347.776 
347.735 - Títulos de crédito 
347.736 - Falências e concordatas. Processo falimentar 
347.77 – Propriedade industrial. Patentes 
347.78 – Propriedade intelectual. Direitos Autorais 
 
 
347.9 - Direito processual. Judiciário 
347.91 - Processo civil 



347.91(094.4) - Código de Processo Civil 
 
 
349.2 - Direito do trabalho 
349.2(094.4) - Legislação trabalhista - CLT  
349.2(094.41) - Legislação trabalhista - CLT  comentada 
   
349.22 - Contrato de trabalho 
349.232 - Salários. Cálculos trabalhistas 
349.233.110.9 - Direito de greve. Conflito trabalhista 
349.233.188 - Direito sindical. Direito coletivo do trabalho 
349.234.79 - Direito processual do trabalho. Processo trabalhista 
349.244-053.6 - Trabalho infantil. Menor aprendiz 
349.244-055.2 - Trabalho feminino. Trabalho da mulher (Direito) 
349.244-056.26 - Deficiente - Direito do Trabalho 
349.244-057.2 - Trabalho doméstico 
349.245 - Home Office. Trabalho em casa 
 
349.3 - Direito previdenciário 
 
349.336.2 - Direito tributário. Processo tributário   
349.336.2(094.4)  - Código tributário 
 
 
349.379.8 - Direito do entretenimento   
 
349.6 - Direito ambiental 
    
35 - Direito administrativo. Administração Pública  
Não abrir 342  
VT 504.76 -  Sustentabilidade ambiental. Desenvolvimento sustentável (!) 
35.078.6 - Concessão de serviços públicos. Parceria público-privada. Agências regulatórias 
35.082 - Admissão ao serviço público 
351.712 - Licitações 
 
 
 
355 - Ciência Militar 
 
 
36 - Serviço Social. Assistência Social 
 



368 - Seguros 
 
 
37 - Educação. Ensino 
37(094.5) - Legislação educacional. LDB 
37.01 - Teoria da educação. Filosofia da educação 
37.014 - Política educacional. Sociologia da educação 
37.015.3 - Psicologia educacional. Psicopedagogia. Psicologia da aprendizagem 
37.04 - Métodos de estudo. Técnicas de estudo. Auto-aprendizagem 
371.13 - Formação de professores e educadores 
371.26 - Avaliação educacional. Avaliação da aprendizagem 
371.3 - Métodos de ensino. Técnicas de ensino. Prática pedagógica 
371.68 - Tecnologia educacional Inclui Ensino a distância. EAD.  (!)   
371.686 - Cineducação. Cinema e Educação Uso de filmes em sala de aula 
371.695 - Jogos pedagógicos. Brinquedoteca 
373.5 - Ensino médio 
376 - Educação especial. Educação inclusiva. Inclusão social 
376.63 - Educação popular. Pedagogia do oprimido. Pedagogia crítica 
 
378 - Educação superior 
378.07 - Gestão do Ensino Superior Inclui Avaliação institucional das IEs 
378.147 - Metodologia do ensino superior. Processo de aprendizagem no ensino superior. 
Didática do ensino superior. Para o ensino de matérias específicas acrescentar após o ponto o 
número da área de conhecimento. Neste caso, como subcabeçalhos use $x Estudo e ensino e $x 
Formação profissional. Ex: Administração $x Estudo e ensino ; Administradores $x Formação 
profissional 
378.147.658 - Ensino de Administração e Negócios 
378.147.316.77 -  Ensino de Comunicação 
378.147.81 - Ensino de Língua portuguesa 
378.2 - Pós-graduação. Mestrado. Doutorado 
378.3 - Bolsas de estudos 
378.365 - Estágio profissional 
378.38 - Extensão universitária. Universidades - Responsabilidade social (!) 
378.38(06) - Extensão universitária- Congressos, eventos, etc. (! ) 
378.39 - Internacionalização da educação superior. Educação transnacional (!) 
378.4 - Universidades 
 
 
 
379.8 - Lazer     
 
379.85 - Turismo Para os guias de turismo acrescente (036) + auxiliar geo se necessário 



379.85(036) - Guia de turismo  
379.85(036)(4) - Guia de turismo - Europa 
379.85(036)(81) - Guia de turismo - Brasil 
379.85(036)(82) - Guia de turismo - Argentina 
379.85(81) - Turismo - Brasil 
379.851 - Turismo - Planejamento e Administração. Gestão em Turismo 
379.852 - Ecoturismo 
379.857 - Cruzeiros marítimos 
 
379.86 - Hotelaria (!)  
379.86(81) - Hotelaria - Brasil 
 
 
39 - Antropologia. Etnologia. Etnografia 
391 - Moda  - USAR 687 – Indústria do vestuário 
391.6 - Corpo e cultura. Corpo e beleza. Arte de se embelezar. Imagem Corporal 
391.91 - Tatuagem. Pinturas corporais 
391.92 - Mutilação decorativa. Piercings 
392.8 - Antropologia alimentar. Cultura alimentar. Costumes no consumo de alimentos e bebidas 
396 - Feminismo - USE 305-055.2 - Mulher e a sociedade. Feminismo 
395 – Etiqueta 
397 - Povos primitivos e seus costumes. Ritos e cerimônias 
398 - Folclore. Crenças populares 
 
 
  
502 – Meio Ambiente. Ecologia social. Ambientalismo. Proteção ambiental 
502(063) - Meio ambiente - Congressos, eventos, etc. 
502.2 - Recursos naturais 
502.4 - Meio ambiente hidrosférico. Recursos hídricos 
502.5 - Meio ambiente litosférico. Erosão. Desflorestamento, etc. 
502.6 - Meio ambiente glacial. Gelo. Neve 
502.7 - Vida selvagem. Reservas e santuários naturais 
504 - Ambientalismo. Estudos de impactos ambientais 
504.3 – Poluição do ar 
504.4 – Poluição da água 
504.5 - Poluição do solo 
504.6 - Poluição sonora 
504.7 - Aquecimento global. Efeito estufa. Mudanças climáticas 
504.75 -  Ecologia humana. Ecologia social 
504.76 -  Sustentabilidade ambiental. Desenvolvimento sustentável (!)  VT 658.012.242 – 
Empresas sustentáveis ! 



 
  
51 - Matemática 
 
 
51-7 - Matemática aplicada. Matemática econômica. Matemática para economistas 
51.003 – Matemática financeira. Engenharia econômica 
510.6 - Lógica matemática 
512.64 - Álgebra linear e multilinear 
514.112  - Geometria plana 
514 - Geometria 
514.18 - Geometria descritiva  
517 - Cálculo - NÃO abrir para diferencial e/ou integral 
 
519.2 - Probabilidade. Estatística matemática 
519.22 - Modelos estatísticos. Análise estatística 
519.6 - Matemática computacional 
519.66 - Tabelas matemáticas 
519.8 - Pesquisa operacional USE 658.012.122   
519.83 - Teoria dos jogos 
519.852 - Programação linear 
 
 
 
528 - Geodésia 
528.2 - Medição da Terra. Geodésia matemática. Geodésia Física 
528.4 - Topografia. Levantamento de campo. Agrimensura 
528.7 - Fotogrametria  aérea e terrestre 
528.8 - Sensoriamento remoto 
 
53 - Física 
 
54 - Química 
 
58 – Botânica 
  
61 - Ciências médicas 
 
612 - Fisiologia 
612.39 - Nutrição (Fisiologia) 
612.78 - Voz. Fala. Fonoaudiologia 
 



613 - Saúde. Vida saudável. Qualidade de vida  VT 658.013.3 Motivação ! Qualidade de vida no 
trabalho ! Satisfação no trabalho !  
613.8 - Drogas e saúde 
613.81 - Alcoolismo 
613.83 - Drogadição. Toxicomania 
613.84 - Tabagismo 
 
614 - Saúde pública 
 
615.8 - Fisioterapia. Tratamentos terapêuticos não medicamentosos 
615.83 - Naturopatia. Curas naturais 
615.85 - Terapias alternativas 
615.851 - Psicoterapia 
 
616 - Patologia. Medicina clínica 
 
616.8 - Neurologia. Neuropatologia 
 
616.89 - Psiquiatria  
616.89-053.2/.6 - Psiquiatria infanto-juvenil  
 
641 – Indústria de Alimentos. Engenharia de Alimentos 
641.87 – Indústria de Bebidas 
  
62 - Engenharias. Tecnologia em geral   
 
620.1 - Ciência dos materiais. Resistência dos materiais 
620.17 - Propriedades mecânicas dos materiais. Ensaios de solidez. Usos 
620.171.5 - Ensaios fotoelésticos 
620.18 - Investigação sobre a estrutura dos materiais. Metalografia 
 
 
620.9 – Recursos Energéticos 
 
621.3 - Engenharia elétrica 
621.3.017.8 - Eficiência energética Use para equipamentos e ….. Para Eficiência energética nas 
edificações, Arquitetura e energia USE 72.023 
 
 
624 - Engenharia civil  VT 69 - CONSTRUÇÃO CIVIL E 72 ARQUITETURA 
624(031) - Engenharia civil  - Enciclopédias 
624.01 - Teoria das Estruturas 



624.011.1 - Estruturas de madeira 
624.011.78 - Estruturas de plástico 
624.012 - Estruturas de alvenaria 
624.012.1 - Estruturas e alvenaria de pedra natural 
624.012.3 - Estruturas de concreto pré-moldado 
624.012.4 - Estruturas de concreto comum e de massa 
624.012.45 - Estruturas de concreto armado  
624.012.46 - Estruturas de concreto protendido 
624.014 - Estruturas metálicas 
624.014.2 - Estruturas de aço 
624.016 - Estruturas de materiais compostos. Estruturas mistas 
624.03 - Forma das estruturas, dimensões, permanência e localização 
624.04 - Engenharia de estruturas. Projeto estrutural. Cálculo de estruturas. Mecânica de 
estruturas 
624.041 - Estruturas isostáticas 
624.042 - Cálculo de cargas e esforços, tensões (Engenharia) 
624.042.4 - Cargas do vento, neve, gelo, água 
624.07 - Elementos estruturais 
624.15 - Engenharia de fundações. Obras de sub-estrutura 
626 - Engenharia hidráulica em geral 
626.86 - Remoção de água. Drenagem 
627 - Engenharia de hidrovias naturais, portos, ancoradouros e litoral. Represas e usinas de 
energia hidráulica 
627.8 - Represas. Obras em usinas de energia hidráulica (Hidrelétricas) 
628 - Engenharia ambiental. 
628.1 - Abastecimento de água 
628.16 - Tratamento de água. Instalações de purificação de água 
628.17 - Necessidades e consumo de água. Economia de água 
628.2 - Engenharia sanitária. Sistemas de esgotos 
628.4 - Higiene urbana. Resíduos. Lixo. Coleta e destino do lixo urbano 
628.46 - Coleta de lixo urbano 
628.47 - Destino e utilização do lixo urbano 
628.472 - Aterros sanitários 
628.477 - Reciclagem do lixo 
 
628.9 - Engenharia de iluminação 
628.92 - Iluminação natural na construção VT 729.1 
628.93 - Iluminação artificial na construção - VT 628.974 
628.94 - Luminárias e projetores de luz 
628.973.1 - Iluminação de residências 
628.973.2 - Iluminação de lojas 
628.973.3 - Iluminação de teatros, cinemas 



628.973.4 - Iluminação de museus, galerias de arte 
 
 
 
629.3 – Engenharia de veículos. Indústria automobilística. Design de automóveis 
629.3(81) - Indústria automobilística - Brasil 
 
633 - Culturas agrícolas e sua produção  
633.73 - Cafeicultura. Cultivo e produção de café  
 
 
654 - Telecomunicações 
654(81) - Telecomunicações - Brasil 
654.15 - Telefonia 
654.153 - Telefonia por fio 
654.165 - Telefonia sem fio. Telefonia celular 
654.198 - Televisão a cabo (Tecnologia de telecomunicações) VT Televisão em 316.77  (para a 
televisão enquanto mídia) 
 

 
   
655 - Design gráfico. Indústria gráfica (VT 76 e 766) 
655.11 - História da tipografia e da imprensa 
655(085.4)  – Portfólios de empresas 
655.2 – Impressão gráfica. Acabamentos 
655.26 – Produção gráfica. Projeto Gráfico. 
655.262 –Diagramação de textos e imagens. Layout (impressão). Grid. 
655.267 – Tipografia.Tipos para impressão. Letras. 
655.268 - Infografia (!) 
655.3.066.13 - Editoração de revistas. Design de revistas 
655.3.066.24 – Artes gráficas. Pôsters. Cartazes. Folders. Flyers. Menus de restaurante 
655.3.066.246 - Design de sinalização.  Sinalética. Design de informação. Ergonomia 
informacional (!) 
 
655.3.066.51 – Scrapbooking. Inclui colagem, livros artesanais, origami 
655.4 – Desing editorial. Indústria Editorial 
655.53 –Design de Livros 
655.533 - Ilustração de livros 
655.534 -  Capas de livros 
  
656 - Serviços de Transportes. Organização e controle do tráfego 
 



656.1 - Transporte rodoviário 
656.13 - Transporte de frotas (cargas e passageiros) 
 
657 - Contabilidade Use para Introdução à contabilidade. Contabilidade Geral e Financeira 
657(083) - Normas de contabilidade 
657.011.56 – Sistemas de informações contábil / financeiros 
657.3 - Balanços (Contabilidade comercial)  
657.375.9 - Balanço Social 
657.4 - Contas. Capital. Análise de crédito 
657.41 - Contabilidade fiscal e tributária. Contabilidade societária 
657.47 - Contabilidade gerencial. Contabilidade de custos. Gestão de custos 
657.6 - Auditoria  
657.62 - Análise de balanços 
  
658 – ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
SEGURANÇA EMPRESARIAL 
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA 
   
658(047) – Relatórios de Gestão de Empresas (o PHA entra pelo nome da empresa, que também 
é 110) 
658(047.36) – Balanços Sociais de Empresas (o PHA entra pelo nome da empresa, que também é 
110) 
658(063) - Administração - Congressos, Seminários, etc 
658(091) – Administração - História 
658-051 - Administradores. Empresários. Homens de negócios USE para obras que tratam da 
figura de empresários. Suas histórias pessoais, suas trajetórias.  Para as atitudes, 
comportamentos dos empresários USE 658.011.4 Sucesso empresarial.  VT 658.369 
USE como descritores: Nome do empresário $x Narrativas pessoais; Empresários $x 
Autobiografia ou Biografia, conforme o caso 
658.01 - Teoria da administração. Métodos e metodologia. Teoria e práticas organizacionais. 
Introdução à Administração (!) 
658.001.87 – Administração – Estudos de casos 
658.011.4 - Sucesso empresarial. Eficácia organizacional 
658.011.5 - Informática na Administração. Inclui internet, extranet, intranet, e-mail corporativos 
658.011.56 - Sistemas de Informação Gerencial. Business inteligence. Inteligência competitiva. 
Gestão do conhecimento nas organizações. Capital intelectual 
Para capital humano use 658.365 
658.012 - Organização & Métodos (O&M) 
658.012.122  Pesquisa Operacional - VT 519.852 Programação linear 
658.012.123 Tomada de Decisão 
658.012.16 - Consultoria empresarial 
658.012.2 – Planejamento. Inclui Design organizacional 



658.012.212 – Planejamento estratégico. Administração Estratégica. Vantagem competitiva (!)   
658.012.212.7  – Balanced Scorecard (!)     
658.012.213 – Redes de Negócios. Alianças estratégicas. Clusters 
658.012.214 – Criatividade nos negócios (!)  
658.012.215 – Plano de Negócios (!)  
658.012.216 – Governança corporativa(!)  
658.012.217 - Fatores críticos de sucesso(!)  
658.012.22 – Empreendedorismo. Novas Empresas. Startup. Incubadoras (!) 
658.012.227 – Tendências dos negócios. Previsões de mercado (Futurologia dos negócios) VT 
339.977 - Previsões econômicas. Tendências econômicas 
658.012.23 – Gestão de projetos. PMI. PMBOK. Canvas ! 
658.012.24 – Sustentabilidade. Empresas sustentáveis VT 504.76 Sustentabilidade ambiental 
658.012.241 – Ética empresarial. Responsabilidade social ! (Incluir aqui livros sobre Projetos 
Sociais) 
658.012.242 – Gestão ambiental. Empresas sustentáveis ! 
658.012.261 PERT 
658.012.41 - Liderança 
658.012.45 – Comunicação Empresarial. Gestão de crises corporativa ou pessoal. Imagem 
corporativa. Reputação corporativa. (Não use 659.4 para gestão de crises) 
658.012.46 – Negociação. Administração de conflitos. 
658.012.47 - Administração de riscos (!) 
658.012.63 – Reuniões de negócios. Inclui Apresentações empresariais e arte de falar em 
público. Técnicas de oratória     (VT 808.51 - Oratória na linguística)   
658.013 - Comportamento Organizacional. 
658.013.1 Psicologia aplicada à Administração. 
658.013.2 Grupos de Trabalho. Gerenciamento de equipes (!) 
658.013.3 Motivação.Qualidade de vida no trabalho. Satisfação no trabalho.Clima 
organizacional.  Empowerment (!) 
658.013.4 Cultura organizacional (!) 
658.013.5 -Aprendizagem organizacional (!) 
658.015.11 – Ergonomia. VT Ergodesign 658.512.2.015.11 
658.015.14 – Administração do tempo 
658.016  - Mudança Organizacional. Desenvolvimento organizacional 
658.016.1 – Abertura, compra e venda de Empresas. 
658.016.6 - Terceirização. Flexibilização do trabalho 
658.016.7 – Reengenharia 
658.016.8 - Dissolução. Encerramento. Fechamento. Liquidação de empresas. Falência. 
658.1 - Tipos de empresas 
658.1(81)(091)- Empresas - Brasil - História 
658.114.1 Empresa Familiar 
658.114.2 – Pequenas e Médias Empresas 
658.114.21 – Empresa júnior (!) 



658.114.3 – Sociedades Anônimas 
658.114.4 – Grandes empresas 
658.114.5 - Holdings  
658.114.51 – Multinacionais (!) VT  
658.114.52 – Transnacionais. Empresas pontocom (!) 
658.114.8 - Terceiro Setor. ONGs 
658.114.91 – Administração hospitalar. Gestão de serviços de saúde (!) 
658.114.94 – Administração de bares e restaurantes (!) 
658.114.98 – Administração agrícola. Agribusiness (!) VT 338.43 - Economia agrícola 
  
658.15 - Administração financeira.  Inclui Economia aplicada à Administração VT 657.47 Gestão 
de custos. Contabilidade gerencial. Contabilidade de custo 
658.152 - Investimentos. Lucro 
658.153 - Orçamento empresarial 
658.16 - Reorganização financeira das empresas 
658.168 - Aquisição, fusão e incorporação de empresas 
 
 
 
658.3 - Administração de recursos humanos     
 
658.31 – Remuneração. Cargos e Salários 
658.311 – Avaliação de Desempenho Inclui Feedback 
658.311.04 - Relações de trabalho. Relação empregado-empregador Incluir Ambiente de 
trabalho. Assédio moral no trabalho. VT 159.944 - Psicodinâmica do trabalho. Psicopatologia do 
trabalho. Stress 
658.311.085 - Gestão por competências (em 658.3 sub. como 331; em 331 sub. como 35) 
658.312.6 - Recursos humanos - Aspectos financeiros. Economia do trabalho 
658.318.3 - Recrutamento e Seleção  
658.318.36 - Procura de emprego Inclui elaboração de currículo e preparação para entrevistas 
658.36 - Educação corporativa. Treinamentos de  pessoal. Desenvolvimento de pessoal. Inclui 
Jogos de empresa, dinâmicas vivenciais de grupo 
658.363 – Coaching 
658.365 - Capital humano. Inteligência emocional no trabalho 
658.369  Carreira. Marketing pessoal. Sucesso profissional (!) (Use também os descritores: 
Executivos – atitudes; Etiqueta comercial; Viagens de negócios) 
658.369-055.2 - Mulheres e carreira. Executivas 
 
 
   
658.5 – Engenharia e planejamento da produção. Administração da produção.   
658.51 – Organização da produção 



658.51.012.7 - Administração estratégica da produção. Modelo japonês. Just in time. Kanban. 
Sistema Toyota 
  
658.512.2 – Design de produtos. Desenvolvimento de produtos. Design industrial. Gestão do 
design 
658.512.2(085) Design de produtos - Catálogos 
658.512.2.013 – Design emocional. Ergonomia afetiva. Hedonomia 
658.512.2.015.11 - Ergodesign. Design universal. Design acessível 
658.512.2.504 - Design sustentável. Ecodesign (!)  (origem: 658.512.2. + 504)  
658.512.23 - Embalagens (!) (Inclui Design de embalagens e Administração de embalagens) 
 
658.52.011.56 - Automação da produção 
658.562 – Controle de qualidade. TQC 
658.57 – Gestão da Inovação. Inovações tecnológicas. Inovação Empresarial 
658.571 - Design Thinking (!) 
 
 
658.7 - Logística e Cadeia de Suprimentos NÃO usar o número, classificar pelo específico 
 
658.71 - Gestão de compras 
658.78 - Logística   Inclui Administração de materiais. Gestão de estoques. Distribuição. Cadeia 
de Suprimentos  
658.79 - Logística de transporte - Subdividir como 656. Provavelmente não vamos subdividir, 
mas se for necessário, estes seriam os números: 
Subdivisões especiais que podem ser utilizadas: 
027 - Serviços de entrega rápida (tipo Fedex) 
072 - Serviços e formalidades de passageiros  
073 - Serviços de formalidades de cargas (formulários, manuseio, armazenamento temporário, 
etc) 
074 - Transporte de animais 
076.1 - Veículos particulares de uso no negócio (como Uber) 
 
Provavelmente não vamos subdividir, mas se for necessário, estes seriam os números 
658.791 -Transporte rodoviário 
658.792 - Transporte ferroviário 
658.796 - Transporte fluvial e marítimo 
658.797 - Transporte aéreo 
 
  
658.8 - Marketing 
 
658.8:301 - Marketing social 



658.8:301(063) - Marketing social - Eventos 
658.8:316.7 – Marketing cultural e do entretenimento 
658.8:32 - Marketing político. Marketing eleitoral. Propaganda política 
658.8:330.16 – Marketing do luxo 
658.8:336 - Marketing bancário 
658.8:338.433 – Marketing em agronegócios VT 658.8:631 
658.8:504 - Marketing ambiental. Marketing verde 
658.8:57.08 - Biomarketing 
658.8:61 - Marketing para serviços de saúde. Inclui marketing para médicos, serviços 
odontológicos e organizações de saúde em geral 
658.8:631 – Marketing em agronegócios  
658.8:641 – Marketing  gastronômico. Marketing para gastronomia VT 658.114.94 – 
Administração de bares e restaurantes (!)  
658.8:687 – Marketing de moda 
658.8:796 - Marketing esportivo 
 
658.8(091) - Marketing – História 
658.8(100) -  Marketing  internacional 
658.8(81) -  Marketing no Brasil 
658.8(8=6) - Marketing  na América Latina 
658.8.001.87 - Marketing - Estudo de casos 
658.8.01 - Segmentação de mercado 
658.8.012.12 - Pesquisa de mercado. Pesquisa de Marketing 
658.8.012.2 - Planejamento de marketing. Plano de Marketing. VT 658.8(083.94) 
658.8.012.21 – Estratégia de mercado. Marketing estratégico. (!) 
658.8.012.45 – Comunicação integrada de Marketing 
658.8.013 – Psicologia de vendas 
658.8.03 - Formação de preço. Preço de venda 
658.811 - Administração de vendas. Técnicas de venda. Arte de vender NÃO usar 658.85  
658.812 - Marketing de Serviços. Prestação de serviços 
658.818 – Marketing de Relacionamento. Atendimento ao consumidor. Fidelização de clientes. 
Satisfação do consumidor.  CRM. Call center. Resposta eficiente ao consumidor (ECR).  (!) Inclui 
Marketing de Permissão e CRM. VT 658.89 Comportamento do consumidor 
658.83 – Endomarketing 
658.84 – Marketing direto. Database Marketing 
658.86 - Canais de Marketing. Canais de distribuição 
658.87 - Marketing de varejo. Ponto de venda. Propaganda e varejo 
658.871 – Marketing promocional. Merchandising. Layout de loja (!) 
658.871.2 - Visual merchandising. Vitrines 
658.872 - Franquias. Franchising (!)  Inclui Licensing (licenciamento. transferência de prestígio) 
658.873 - Supermercados. Hipermercados. Varejo de supermercados (!) 



658.89 - Comportamento do consumidor.  VT 316.334.2 – Sociedade de consumo. Cultura e 
consumo VT 658.818 Marketing de relacionamento. 
658.89-055.2 - Mulheres como consumidoras 
658.891 - Marketing de guerrilha 
658.892 - Marketing B2B. Marketing industrial. Business to Business 
658.893 - Buzz Marketing 
658.9 -  Marketing digital. Marketing na internet 
658.92 – Comércio eletrônico.  E-business. Economia digital. E-commerce 
658.93 - Tecnologia móvel para negócios 
 
  
659 - Publicidade. Propaganda. Relações públicas 
 
Para regulamentação publicitária USE 316.77(094) – Comunicação Social - Legislação   
659.068 - Premiações em Publicidade (!) 
659.1 Publicidade. Propaganda 
659.1-051 - Publicitários 
659.1(091) - Propaganda - História 
659.1(81)(091) - Propaganda - História - Brasil 
659.1.07 - Agências de publicidade.   
659.11 - Campanhas publicitárias 
659.113 - Planejamento e administração de publicidade. Use para o dia a dia de uma agência. 
659.113.2 - Pesquisa de comunicação publicitária 
659.118 - Táticas de publicidade. Inclui publicidade informativa. Prender a atenção. Persuasão. 
659.12 - Criação publicitária. Projeto publicitário. Criatividade na publicidade 
659.121 - Humor na publicidade (!) 
659.122 - Mensagem publicitária. Persuasão na Publicidade. Semiologia da propaganda. 
Propaganda e ideologia. 
659.123 – Redação do texto publicitário. Linguagem publicitária 
659.125 - Projeto iconográfico (exceto marcas registradas). Inclui símbolos, personagens e 
mascotes para fins publicitários. Para Marcas use 659.126 
659.126 – Marcas. Logomarcas. 
659.126(085) – Marcas. Logomarcas - Catálogos 
659.126(816.5)(091) - Marcas - História -  Rio Grande do Sul. Logomarcas - História -  Rio Grande 
do Sul. 
659.13 – Propaganda e mídias. Publicidade e mídias  VT 659.113 
659.13-053.2 - Publicidade infantil.Crianças como consumidoras 
659.13-055.2 - Imagem feminina na publicidade.  
659.133 – Cartazes publicitários. Outdoors. 
659.137 - Filmes publicitários. Publicidade na Televisão e no cinema 
659.145 - Publicidade oral indireta. Anúncios gravados e transmitidos. Jingles. Inclui músicas 
publicitárias, entrevistas, anúncios (comerciais) de patrocinadores etc.  



659.148 - Publicidade na Internet 
 
   
659.4 – Relações Públicas (ver também 658.012.45 para gestão de crises) 
 
659.442 - Ideia e execução de projetos em relações públicas 
659.461 - Eventos (!) 
659.462 - Cerimonial e protocolo (!) 
 
  
66 - Tecnologia química. Indústrias químicas e afins 
662.7 Tecnologia de Combustíveis 
662.75 - Biocombustíveis 
663 - Microbiologia industrial 
663.6 - Microbiologia de água 
664 - Tecnologia de alimentos 
665.6 - Tecnologia do petróleo e afins 
  
671 -  Joalheria. Indústria de joias. Design de joias 
671.01 - Desenho técnico de Joias. 
671.14 – Joias folheadas a ouro e prata 
671.15 – Joias de pedras preciosas e pérolas 
671.18 – Montagem de joias 
671.21 – Bijouterias   
   
677 – Indústria Têxtil. Tecelagem 
677(091) – Tecelagem. Tecidos. Indústria têxtil - História 
677. 1 – Fibras vegetais 
677.3 – Fibras animais 
677.027 – Tingimento, Estampagem 
677.4 – Fibras artificiais 
  
678 - Indústria de plásticos e borracha. Polímeros NÃO abrir 
 
68 - Indústria, artes e ofícios de artigos acabados ou montados 
   
684 - Indústria do mobiliário. Movelaria 
684(091) - Indústria do mobiliário - História 
684.4 - Mobiliário - Projeto e fabricação. Design de móveis 
684.4-051 - Designer de móveis 
684.422 - Camas - Projeto e fabricação 
684.43 - Cadeiras e sofás - Projeto e fabricação. Design de cadeiras 



684.45 - Armários, guarda-roupas, gaveteiros - Projeto e fabricação 
684.46 - Prateleiras - Projeto e fabricação 
 
 
 
685.34 – Indústria de Calçados. Design de calçados 
 
685.34(091) - Indústria de calçados - História 
685.34.01 - Design de calçados ( Moda) 
685.341.82 - Calçados masculinos 
685.341.83 - Calçados femininos 
685.341.85 - Calçados de crianças e bebês 
685.344 - Calçados para festas. Sapatos de luxo 
685.4 - Luvas 
685.5 - Artigos de viagem e acampamento 
 
  
687 –Indústria do vestuário. Design de Moda (VT 391) 
Marketing de moda USE 658.8:687 
Marketing de luxo USE 658.8:330.16 
687(091) - Indústria do vestuário e da moda – História 

687(469)(091) - Moda - Portugal - História  

687(81)(091) - Moda - Brasil - História 

687-051 - Estilistas Os catálogos de moda estão na coleção de Referência (085) 
687.01 - Desenho de moda (Design). Princípios, estética e outros fundamentos VT 687.016 

687.02 - Técnicas, procedimentos de trabalho. Softwares 

687.021-055 – Modelagem (moulage). Medidas, produção de moldes. Desenho técnico de moda 
687.021-053.3 – Modelagem de roupas infantis 
687.021-055.1 – Modelagem de roupas masculinas. Alfaiataria masculina 
687.021-055.2 – Modelagem de roupas femininas. Alfaiataria feminina 
687.022 - Corte do tecido  
687.023 - Costura 
687.024 -Customização de roupa 
687.03 - Tecidos. Aviamentos (Indústria da moda e vestuário) 
687.051.4 - Manequins. Figurinos 
687.053 - Máquinas de costura e dispositivos auxiliares 
687.1 - Roupas de alfaiataria. Roupas de cima. Roupas em geral 
687.1(085) - Roupas de cima. Roupas em geral - Catálogos. 
687.11 - Roupas masculinas. Trajes masculinos 
687.11(085) - Roupas masculinas - Catálogos 



687.12 - Roupas femininas. Moda feminina (Design) 
687.12(085) - Roupas femininas - Catálogos 
687.13 - Roupas de crianças 
687.13(085) - Roupas de crianças - Catálogos 
687.14 - Roupas esportivas 
687.14(085) - Roupas esportivas - Catálogos 
687.15 – Alta costura. Roupas de festa, de gala. 
687.15(085) – alta costura. Roupas de festa, de gala - Catálogos 
687.16 - Figurinos. Roupas para teatro e televisão  
687.16(085) - Figurinos. Roupas para teatro e televisão - Catálogos 
687.17 - Uniformes. Roupas de trabalho 
687.17(085) - Uniformes. Roupas de trabalho - Catálogos 
687.18 - Partes do vestuário. Detalhes do vestuário. 
687.182 – Forros e entretelas 
687.183 - Bolsos 
687.2 - Lingeries. Roupas de baixo 
687.2(085) - Lingeries. Roupas de baixo - Catálogos 
687.25 - Acessórios de vestuário 
687.255 – Moda e Fetichismo. Cortes, espartilhos e demais peças de cunho erótico sensual 
687.26 - Roupa de cama e mesa 
687.3 - Malharia 
687.31 - Malhas de algodão 
687.32 - Malhas de lã. Tricô 
687.37 - Acessórios para pescoço. Gravatas 
687.38 - Prendedores e protetores de roupas. Suspensórios, cintos VT 685.2 e 745.53 
687.4 - Chapéus e artigos para cabeça 
687.5 – Cosméticos e perfumes 
   
69 - Construção civil 
 
69.01 - Projetos de obras - Planejamento e controle 
69.055 - Canteiro de obras - Arranjo e organização 
69.057 - Industrialização da construção. Processos para edificações de partes pré-fabricadas e 
estruturas completas 
69.059 - Manutenção de edificações 
69.059.2 - Patologia das construções. Acidentes estruturais na construção civil. Sinistros 
69.059.25 - Reformas de edificações. Restauração. Consertos 
69.059.6 - Entulho de obras. Resíduo de construção civil 
691 - Materiais de construção 
691.175 - Plástico para construção 
691.3 - Pedra artificial. Concreto. Aglomerados diversos 
691.32 - Concreto para construção (Materiais de construção) 



691.328.5 - Produtos de cimento armado, cimento amianto, fibrocimento 
691.42 - Cerâmica. Argila queimada (Materiais de construção) 
691.53 - Argamassa 
691.57 - Tintas. Vernizes. Corantes 
691.6 - Vidro para construção 
691.7 - Materiais metálicos de construção 
692 - Elementos de construção 
692.2 - Paredes. Divisórias 
692.4 - Coberturas e telhados 
692.5 - Pisos 
692.6 - Escadas. Rampas. Elevadores. Escadas rolantes 
692.7 - Partes acessórias de construções 
692.8 - Portas. Portões. Janelas. Entradas de serviço 
692.81 - Portas 
692.82 - Janelas 
692.88 - Grades. Cercas 
692.9 - Partes, equipamentos, acessórios auxiliares diversos 
693 - Alvenaria. Ofício de pedreiro 
693.1 - Alvenaria em pedra natural 
693.2 - Alvenaria de material tratado 
693.24 - Construções em adobe. Alvenaria de adobe 
693.3 - Alvenaria de terra estabilizada 
693.5 - Construções de concreto 
693.54 - Concreto. Cimento Portland. 
693.542 - Dosagem de concreto 
693.55 - Construções de concreto armado 
693.7 - Ladrilhamento de assoalhos e de paredes 
693.9 - Estruturas com preenchimento em painéis. Construção composta 
 
 
696 - Instalações prediais 
696.1 - Instalações hidráulicas 
696.11 - Instalações hidráulicas e sanitárias 
696.14 - Instalações sanitárias 
696.2 - Instalações de gás em construções 
696.6 - Instalações elétricas em construções 
697 - Conforto térmico (Construção) 
697.9 - Ventilação 
697.94 - Sistemas de ar condicionado 
697.98 - Sistemas de exaustão 
698 - Ofícios de acabamento e decoração. Pintura 
699.81 - Proteção contra incêndios. Instalações e equipamento contra incêndio 



699.82 - Proteção contra a umidade. Impermeabilização 
699.84 - Acústica nem construções (!) 
 
 
 
 
 
 7 - Artes 
   
7(091) - História da arte 
7(81)(091) - História da arte - Brasil 
7(085) - Galerias e Museus de Arte Inclui Bienais VT (085)7 - Arte - Catálogos. Catálogos de 
exposições (para aqueles que necessitam deslocar para coleção Iconografia)  
7-051 - Artistas (Artes Plásticas) PHA segue regra de biografias. Use para obras que tratem da 
trejetória de um artista individualmente. Para artistas do Renascimento ou do Barroco, classificar 
em 7.034 e 7.034.7. NÃO se 7.071. Para designers use 7.05-051. VT (085)7 - Arte - Catálogos. 
Catálogos de exposições (para aqueles que necessitam deslocar para coleção Iconografia)  
7.01 Estética. Filosofia da arte. Teoria da arte em geral 
7.011 - Apreciação da arte. Psicologia da Arte. Percepção visual da forma. Linguagem da arte 
7.013 - Composição (Estética) 
7.016 - Esboços. Sketchbooks 
7.017.4 - Cor. Textura. Harmonia das cores (Artes) 
 
7.03 - Períodos e fases artísticas. Escolas, estilos, influências 
7.031.1 - Arte pré-histórica 
7.031.2 - Arte primitiva  
7.031.3 - Arte indígena e aborígene 
7.032 - Arte na Antiguidade 
7.033 - Arte medieval (cristã, islâmica, bizantina) 
7.033.4 - Românico 
7.033.5 - Gótico 
7.034 - Renascimento 
7.034.7 - Barroco/Rococó 
7.035 - Arte Moderna - Século XIX Classifique aqui: Classicismo. Romantismo. Realismo. 
Impressionismo. Simbolismo. Naturalismo. Neo-classicismo. Art-Nouveau. Art decô  
 
Como descritores usar o movimento específico e o descritor genérico. Ex: 
650 $a Impressionismo 
650 $a Arte Moderna $y Séc. XIX 
 
7.036 - Arte Moderna – Século XX  Classifique aqui: Vanguardas. Pós-impressionismo. 
Neo-Impressionismo. Pointillismo. Divisionismo. Expressionismo. Fauvismo. Cubismo. 
Futurismo. Neo plasticismo. Dadaísmo. Surrealismo. Arte fantástica. Pop arte. Op Art. 



 
Como descritores usar o movimento específico e o descritor genérico. Ex: 
650 $a Dadaísmo 
650 $a Arte Moderna $y Séc. XX 
 
7.036(81) - Modernismo no Brasil (Semana de Arte Moderna) 
 
 
7.038.16 - Bauhaus Este número é da CDU 2007. Como é uma escola de arte das mais 
importantes será mantido isoladamente 
7.038.6 - Arte contemporânea ou Pós- Modernismo (Séc. XXI) Classificar aqui Neoconcretismo. 
Minimalismo. Pop Art. Arte conceitual. Instalações. NÃO abrir para o Brasil 
 
Como descritores usar o movimento específico e o descritor genérico. Ex: 
650 $a Dadaísmo 
650 $a Arte Moderna $y Séc. XX 
 
7.038.7 - Arte e tecnologia. Arte por computador. Arte virtual (!) 
7.038.8 - Arte urbana. Street art. Intervenção urbana. Grafite (!) 
7.041 - Figura humana na arte. Anatomia humana para artistas Não use 743 
7.047 - Representações da natureza. Paisagens . Vistas. panoramas. Marinhas. 
 
7.048 – Design de Superfície. Estamparia em geral. Ornamentos de desenhos e linhas 
  
7.05 - Design. História, Ensaios, Escritos diversos (para design emocional USE 658.512.2.013). 
Para cada tipo de design use o número específico  
 
7.05-051 - Designers PHA segue regra de biografias.  
7.05-057 - Designers - Exercício profissional. Formação do designer 
7.05(063) - Design. Congressos, eventos, etc. 
7.05(091) - Design - História 
7.05(81) - Design - Brasil  
 
7.071 - Artistas (NÃO USAR):  USE 7-051 para artistas plásticos, 7.05-051 para Designers, 
316.77-051 - para Comunicadores. Apresentadores e Artistas de rádio e TV, 791.44.071.2 – para 
Atores de cinema, teatro e televisão 
 
   
711 - Urbanismo. Planejamento territorial regional, urbano e rural.   
 
711.122 - Plano diretor de desenvolvimento urbano 
711.122(816.51) - Plano diretor de desenvolvimento urbano - Porto Alegre 
711.14 - Uso do solo. Solo urbano 



711.143 - Economia urbana 
711.24 - Urbanismo e meio ambiente. Sustentabilidade em urbanizações. Cidades sustentáveis 
(!) 
711.4 - Cidades. Paisagem urbana. Desenho urbano 
711.41 - Morfologia urbana 
711.585 - Urbanização de interesse social. Habitação social 
711.61 - Praças. Outros espaços abertos 
711.62 - Distribuição das edificações. Habitações 
711.65 - Percepção e análise visual urbana. Altura dos edifícios 
711.68 - Equipamentos e mobiliário urbanos 
711.681 - Sinalização urbana. Comunicação visual urbana (!) 
711.682 - Design ambiental. Design urbano (!) 
711.7 - Rotas de tráfego 
711.731 - Ciclovias 
 
 
 
 
712 - Arquitetura da Paisagem. Paisagismo 
712-051 - Paisagistas 
712(81) -  Arquitetura da Paisagem - Brasil. Paisagismo - Brasil  
712.25 - Praças, parques e jardins 
712.4 - Plantas ornamentais - Arranjo. Plantio 
712.4(81) - Plantas ornamentais - Arranjo - Brasil. Plantio - Brasil  
712.41 - Arborização. Árvores ornamentais (Paisagismo) 
712.41(81) - Arborização - Brasil. Árvores ornamentais (Paisagismo)  - Brasil 
712.42 - Flores para canteiros. Gramados (Paisagismo) 
712.5 - Instalações aquáticas. Lagos, fontes e espelhos d'agua (Paisagismo) 
 
 
719 - Patrimônio cultural - Conservação e Restauração 
719.2 - Inventários. Registros. Levantamentos do patrimônio histórico cultural 
719.5 - Obras e intervenções restaurativas. Projeto de restauração do patrimônio 
 
   
72 - Arquitetura VT - 624 Engenharia Civil e 69 Construção Civil 
72-051 - Arquitetos  
72-057 - Arquitetos - Exercício profissional  
72.011 - Projeto Arquitetônico. Desenho arquitetônico 
72.012 - Maquetes 
72.017 - Luz na arquitetura. Uso arquitetônico da iluminação VT 628.9 Engenharia de iluminação 



72.017.4 - Cor na arquitetura. Harmonia das cores. Efeitos ópticos  
72.02 - Técnica construtiva 
72.02-033.5 - Arquitetura em vidro 
72.02-034.13 - Arquitetura em ferro 
72.02-034.14 - Arquitetura em aço  
72.02-035.3 - Arquitetura em madeira 
72.023 - Arquitetura bioclimática, ecológica, ambiental. Conforto ambiental. Sustentabilidade na 
Arquitetura ! 
729.24 - Arquitetura vernacular ! 
72.025 - Reformas arquitetônicas 
 
72.03 - Períodos e fases da arquitetura. Escolas. Estilos, influências 
72.031.1 - Arquitetura pré-histórica 
72.031.8 - Arquitetura pré-colombiana 
72.032 - Arquitetura na Antiguidade 
72.032.11 - Arquitetura chinesa (dinastias) 
72.032.12 - Arquitetura japonesa (dinastias) 
72.032.14 - Arquitetura indiana antiga 
72.032.2 - Arquitetura egípcia 
72.032.5 - Arquitetura da Mesopotâmia (Iraque e Irã antigo) 
72.032.76 - Arquitetura etrusca 
72.033 - Arquitetura medieval 
72.033.2 - Arquitetura bizantina 
72.033.3 - Arquitetura islâmica (Mudejar, Mourisca) 
72.033.4 - Arquitetura românica 
72.033.5 - Arquitetura gótica (Gótico) 
72.034 - Arquitetura renascentista 
72.034.7 - Arquitetura barroca (Barroco, Rococó) 
72.034.7(81) - Arquitetura barroca brasileira - Arquitetura colonial brasileira 
72.035 - Arquitetura romântica (Romantismo. Ecletismo Historicista. Classicismo) 
72.035.2 - Arquitetura neoclássica (Neoclassicismo) 
72.035.92 - Arts and Crafts (Arquitetura)  
72.035.93 - Arquitetura art nouveau 
72.035.94 - Escola de Chicago (Arquitetura) ! 
72.035.95 - Arquitetura Art Déco ! 
 
72.036 - Arquitetura Moderna  
 
72.038.16 - Arquitetura e artes de vanguarda. Bauhaus ! 
 
72.039 - Arquitetura Contemporânea. Arquitetura Pós-Moderna ! 
 



 
 
725 - Arquitetura secular  
725.2 - Edifícios comerciais 
725.211 – Arquitetura de lojas e estabelecimentos comerciais 
725.22 - Edifícios mistos. Arquitetura plurifuncional 
725.23 - Edifícios para escritórios 
725.24 - Edifícios bancários. Bancos 
725.26 - Centros comerciais. Shoppings. Supermercados (Arquitetura)  
725.3 - Edifícios para transporte, tráfego, armazenagem 
725.31 - Estações ferroviárias (Arquitetura) 
725.32 - Estações de mercadorias. Porto seco (Arquitetura) 
725.34 - Portos. Cais (Arquitetura) 
725.36 - Silos. Depósitos de cereais (Arquitetura) 
725.38 - Edifícios para veículos em geral 
725.381 - Garagens (Arquitetura) 
725.388 - Terminais rodoviários (Arquitetura) 
725.39 - Aeroportos (Arquitetura) 
725.4 - Edifícios industriais 
725.5 - Edifícios  para serviços de saúde 
725.51 - Hospitais. Centros de saúde. Clínicas (Arquitetura) 
725.56 - Asilos. Albergues. Lares para idosos (Arquitetura) 
725.57 - Abrigos para crianças (Arquitetura) 
725.59 - Hospitais veterinários. Abrigos para animais (Arquitetura) 
725.6 - Prisões. Cadeias. Penitenciárias (Arquitetura prisional) 
725.71 - Restaurantes. Cafés. Bares (Arquitetura) 
725.74 - Piscinas (Arquitetura) 
725.8 - Edifícios para entretenimento 
725.81 - Teatros. Operas. Casas de espetáculos (Arquitetura) 
725.823 - Casas noturnas (Arquitetura) 
725.824 - Cinemas (Arquitetura) 
725.83 - Arquitetura efêmera. Temporária. Estruturas para feiras, expositores, quiosques, stands 
725.83(085) - Arquitetura efêmera (temporária) - Catálogos 
725.85 - Arquitetura esportiva. Centros esportivos 
725.91 - Pavilhões de exposições (Arquitetura) 
725.94 - Monumentos. Memorais. Arcos, colunas, obeliscos 
725.95 - Pontes. Viadutos. Tuneis. Metrôs (Arquitetura) 
726 - Arquitetura religiosa 
726.5 - Igrejas (Arquitetura) 
726.7 - Mosteiros. Conventos. Edifícios monásticos (Arquitetura) 
726.8 - Arquitetura funerária. Túmulos. Mausoléus 
726.83 - Crematórios 



727 - Edifícios para fins educacionais. Culturais. Científicos 
727.1 - Edifícios escolares 
727.8 - Bibliotecas (Arquitetura) 
728 - Arquitetura de residências 
728.2 - Condomínios residenciais 
728.22 - Edifícios de apartamentos 
728.225 - Arquitetura vertical. Edifícios altos. Arranha-céus 
728.3 - Casas urbanas 
728.31 - Habitações populares ! 
728.5 - Hotéis. Albergues (Arquitetura) 
728.6 - Habitações rurais (Arquitetura) 
728.67 - Casas de Fazenda (Arquitetura) 
728.81 - Castelos (Arquitetura) 
 
73 - NÃO usar - Classifique em 7+051 ou no período artístico correspondente 
 
  
74 - Desenho 
 
741(091) - História do desenho 
741.02 - Técnicas de desenho 
741.5 - HQs. Comics Histórias em Quadrinhos. Tirinhas Use para as histórias em si 
741.5.01 - HQs. Comics - Teoria, técnica, história e crítica (!) 
741.5.04 - Character Design. Criação de personagens (!) VT 004.925 - Animação por computador 
741.51 - Caricaturas, cartuns, charges (!) Para HQs use 741.5 
744 - Desenho técnico 
745 – Artes manuais decorativas. Artesanato 
745.54 - Artesanato em papel. Origami. Trabalho em papel 
 
 
747 - ARQUITETURA DE INTERIORES. DESIGN DE INTERIORES 
 
747.1 - Decoração de residências ! 
747.13 - Cozinhas - Arquitetura de interiores ! 
747.14 - Salas de estar - Arquitetura de interiores ! 
747.151 - Quartos - Arquitetura de interiores 
747.152 - Banheiros - Arquitetura de interiores ! 
747.157 - Varandas e Terraços 
747.158 - Porões e adegas - Arquitetura de interiores ! 
747.3 - Decoração de estabelecimentos comerciais ! 
747.4 - Elementos Decorativos. Ornamentação. Objetos de decoração  ! 



747.4(085) - Objetos de decoração - Catálogos ! 
747.5 - Móveis na decoração ! 
 
75 - NÃO usar - Classifique em 7+051 ou no período artístico correspondente 
 
76 - Artes gráficas. Gravuras (classifique Design Gráfico em 655) 
 
 
  
77 - Fotografia   (use para os manuais de fotografia que englobam amplos temas) 
77-051 - Fotógrafos (inclui os photobooks dos fotógrafos) 
77(091) - Fotografia - História  
77(460)(091) - Fotografia - História - Espanha  
77(81)(091) - Fotografia - História - Brasil 
77.01 - Teoria da fotografia. Estética da fotografia. Linguagem fotográfica 
77.02 - Técnicas fotográficas. Processos fotográficos. Equipamento fotográfico 
77.022 - Luz e iluminação na fotografia 
77.028 - Fotografia digital 
77.03 -  Fotografia documentária   
77.034 - Fotografia de movimento 
77.04 - Fotografia artística 
77.041 - Fotografia de retrato. Retratos 
77.041.3 - Nu na fotografia   
77.041.6 – Fotografia de moda 
77.044 - Fotojornalismo. Fotografia jornalística e de reportagem 
77.045 - Fotografia publicitária (!) 
77.047 - Fotografia de paisagens  
 
 
 
778.5 - Produção Audiovisual. Vídeo   Usado para a técnica de vídeo em geral. Classifique aqui 
produção de vídeos amadores, instrucionais,  vídeos institucionais, videoclipes, etc. VT 659.137 - 
Filmes publicitários. Publicidade na Televisão e no cinema ; VT 791.43 - Cinema 
 
 
78 - Música 
78(091) Música - História  
78(81) - Música brasileira 
78(81)(091) Música - História - Brasil  
78(816.5)(091) - Música - História - Rio Grande do Sul 
78.01 - Estética musical 
78.071 - Músicos e compositores. Cantores 
78.075 - Indústria fonográfica. Mercado de discos Subdividido a partir de 7.07 



781 - Teoria musical. Inclui Formas Musicais. Estrutura Musical. 
781.7 - Estilos musicais 
782 -  Música erudita 
783 - Música sacra . Música religiosa. Música de igreja 
784 - Música vocal 
784.4 - Música folclórica 
784.67 - Canções infantis. Música para crianças 
785.161 - Música para bandas: Jazz, Rock, etc. 
 
 
 
 
791.43 - Cinema. Filmes 
 
Usar esta tabela para catalogação dos filmes em si (imagem em movimento) 
791.43- 

CINEMA - como está 
 
-2 – Drama (Filme cinematográfico) (43) 
-21 – Drama (74) 
-22 – Comédia (Filme cinematográfico) 
-224 – Séries. Temporadas (Filme 
cinematográfico) 
-23 – Suspense(20) 
-24 – Filme histórico (Filme cinematográfico) 
-251 – Filme bíblico (Filme cinematográfico) 
-252 –  infantil (1) Biográfico 
-293 – Musical (Filme cinematográfico) 
-3 
-31 – Drama (24) 
-311.3 – Aventura (29) 
-311.4  – Western 
-311.6 – Filme de guerra (Filme 
cinematográfico) 
-311.91 – Aventura (5) 
-311.92 – Ficção científica. Fantasia (Filme 
cinematográfico) 
-312.4 – Policial. Mistério. Suspense (24) 
-32 – Curta-metragem (Filme 
cinematográfico) 
-39 – Clássicos (Filme cinematográfico) 
-78 
-92 – Documentário (Filme cinematográfico) 
-93 – Filme infantil. Animação (Filme 
cinematográfico) (4) 

CINEMA - como faremos 
  
-2 – Drama 
-21 – Comédia romântica 
-22 – Comédia 
-224 – Séries. Temporadas 
-23 
-24 – Histórico. Épico 
-251 – Bíblico 
-252 
-293 – Musical 
-3 
-31 
-311.3 – Aventura 
-311.4 – Western 
-311.6 – Guerra 
-311.91 – Cine catástrofe 
-311.92 – Ficção científica 
-312.4 – Policial. Mistério. Suspense. 
Thrillers 
-32 – Curta-metragem 
-39 – Cult. Clássicos 
-78 – Terror 
-92 – Documentário. Cinebiografia 
-93 – Infantil 
-94 – Animação. Cartoons 
-96 - Programas de televisão 
-99 - Filmes de treinamento 
 



 
 
 
791.43(091) - História do cinema 
791.43(73) - Cinema - Estados Unidos  Não abrir (091) 
791.43(81) - Cinema - Brasil Não abrir (091). Nâo abrir para os estados 
791.43.01 – Teoria do cinema. Estética do cinema. Linguagem cinematográfica. Composição de 
imagem cinematográfica 
791.43.02 - Sociologia do cinema (!) Inclui Cinema e política, cinema e direito 
791.43.04 – Cinema e literatura (!) Intertextualidade entre linguagem literária e cinematográfica. 
Para os filmes em si, classificar pelo gênero e incluir assunto "Adaptação para cinema" 
 
 
791.44 - Produção cinematográfica (subdividir como 778.53, a partir do dígito 5) 
791.44.09 - Filmes cinematográficos - Crítica e interpretação Para obras que tratem da análise de 
algum tema a partir de filmes indexe pelo tema seguido do subcabeçalho $x Filmes. Ex:$a 
Escravidão $x Filmes 
791.44.071.1 – Diretores de cinema. Cineastas PHA como de biografias 
791.44.071.2 – Atores de cinema, teatro e televisão PHA como de biografias 
 
791.45 - Roteirização de cinema (!) Use para a técnica de fazer roteiros 
791.45(036) - Roteiros cinematográficos Use para os roteiros como materiais originais 
 
791.46 – Filmagem cinematográfica (! ) 
(subdividir como a tabela acima, porém aqui em .46 entra a técnica de produção do filme) 
791.46-32 - Curta-metragens - Criação e produção 
791.46-92 - Documentários - Criação e produção 
791.46-94 - Filmes de animação - Criação e produção VT 004.925 - Animação por computador 
791.463 – Técnica cinematográfica. Edição de filmes. (subdividr como 778.53, a partir do dígito 
3)  VT 778.5 - Produção Audiovisual 
791.463.32 - Iluminação cinematográfica (!) 
791.463.41 - Cinematografia em preto-e-branco (!) 
791.463.42 – Cinematografia colorida 
791.463.44 – Gravação sonora do filme. Filme sonoro 
791.463.442 – Sonorização de filme. Efeitos de som. 
791.463.445 – Trilha sonora 
791.463.448 – Dublagem em filmes 
791.463.46 – Efeitos especiais em filmes 
791.463.47 - Cinema digital (!) 
791.463.49 - Direção de arte (Cinema). Fotografia cinematográfica 
791.463.5 - Filmagem de créditos, títulos e legendas em filmes 
 



792 - Teatro 
792.02 - Técnica teatral 
792.028 - Representação teatral 
792.071.1 - Teatrólogos. Dramaturgos OBS: Para os atores, use 791.44.071.2 – Atores de 
cinema, teatro e televisão 
 
793 - Recreação 
793.7 - Jogos de memória. Adivinhações. Enigmas 
 
796 - Esportes  
796-051 - Esportistas 
796.332 Futebol  
 
 8 - Linguística e Línguas (estrutura montada a partir de análise da profa. Roberta) 
 
808.5 - Argumentação. Retórica 
808.51 - Apresentação e oratória. Comunicação não-verbal. (para Apresentações de negócios 
USE 658.012.63)  
808.543 - Arte de contar histórias 
 
81’1 - Linguística geral. Semiologia. Semântica. Neologismos. Teoria lexical 
81’221.24 – Linguagem de sinais. LIBRAS 
81’243 - Língua portuguesa - Estudo e Ensino – Falantes Estrangeiros  
81’27 - Sociolinguística 
81’36 - Gramática. Português Instrumental 
81’36(091) História da Língua Portuguesa 
81’38 - Gramática do texto. Produção textual. Redação acadêmica  
81’362 - Escrita Criativa. (!)  
81’363 - Linguagem e humor (!)  (Para Humor como gênero literário USE 82-7 ou -7 após a 
literatura do país; para Humor na publicidade USE 659.121) 
81’42 - Linguística textual e Análise do Discurso. Enunciação 
81’421 – Linguagem e Comunicação. Usos da linguagem(!)  
81’422 – Técnicas de redação. Redação empresarial (!) Para manuais de redação e estilo  
jornalístico USE 070.412 
81’43 - Interpretação de texto 
 
 
81 Línguas (!) 
Utilize as subdivisões derivadas da tabela Ie. Auxiliar  de países e lugares do mundo moderno.Foi 
decidido usar esta combinação com intuito de facilitar a localização dos livros na estante. 
   
   



81(44) - Língua francesa 
81(44)’243 - Língua francesa - Estudo e Ensino - Falantes estrangeiros 
 
 
81(460) - Língua espanhola  
81(460)’243 - Língua espanhola - Estudo e Ensino – Falantes Estrangeiros  
81(460)’27 - Língua espanhola - Vocabulário. Uso da língua. Dialetos. Gírias. USE também para 
guias de usos e costumes com o objetivo do ensino da língua. Neste caso, use o descritor 
“Linguaguem e cultura - Espanha”  
81(460)’276.6 – Língua espanhola  para negócios. Espanhol para negócios.  
81(460)’36 - Língua espanhola - Gramática 
  
81(73) - Língua inglesa  
81(73)’243– Língua inglesa – Estudo e Ensino – Falantes Estrangeiros  
81(73)’27 - Língua inglesa - Vocabulário. Uso da língua. Dialetos. Gírias USE também para guias 
de usos e costumes com o objetivo do ensino da língua. Neste caso, use o descritor 
“Linguaguem e cultura - Estados Unidos”  (ou o país correspondente)   
81(73)’276.6 – Língua inglesa – Inglês comercial. Inglês para negócios. Inglês técnico 
81(73)'355 - Língua inglesa - Pronúncia. Conversação. Speaking. Pronunciation  
81(73)'36 - Língua inglesa – Gramática   
81(73)’38 - Língua inglesa - Redação. Escrita. Writting   
 
82 - Literatura 
 
82-051 - Escritores 
82.0 - Literatura e Linguagem Literária (!) 
82.01 - Gosto literário. Estética da literatura 
82.09 – Literatura - História e crítica. Crítica literária 
82.09-7 - Humor na literatura - História e crítica (Gênero literário) 
82.84 - Provérbios (Literatura) sem qualificar pela literatura 
82.93 - Literatura infanto-juvenil sem qualificar pela literatura 
82.96 - Obras de ciência e filosofia como Literatura sem qualificar pela literatura 
82.97 - Literatura religiosa. Literatura espírita. Literatura budista sem qualificar pela literatura 
82.98 – Citações. Máximas pessoais sem qualificar pela literatura 
82.992 - Descrições de viagens sem qualificar pela literatura 
 
820/899 - Literaturas das diversas línguas 
 
Classificação de obras literárias, de Evangelina Veiga e Maria Olívia  
Para a literatura utilizamos a CDU edição média de 1997, porém a lógica continua sendo a da língua, ou 
seja, a língua oficial de escrita do autor. 
 

https://processotecnicoucs.wordpress.com/2011/08/25/classificacao-de-obras-literarias-i/
https://processotecnicoucs.wordpress.com/2011/08/25/classificacao-de-obras-literarias-i/


Obras literárias publicadas em um país, em outra língua que não a deste país, serão classificadas na língua 
em que foram escritas, com a respectiva divisão de lugar. Exemplo: 820(540) - Literatura indiana (em inglês) 
 
Autores que escrevem em uma língua que não a sua materna terão suas obras classificadas na língua em que 
foram escritas. Exemplos: 

● Franz Kafka: escritor de nacionalidade tcheca, escreveu sempre em língua alemã. Suas obras são 

classificadas em Literatura alemã. 

● Isabel Allende: nasceu no Peru e aos 3 anos de idade mudou-se para o Chile. Morou na Bolívia, 

Venezuela (onde produziu grande parte de sua obra), Suíça e Bruxelas. Segundo declaração sua, é 

“chilena por opção”. Atualmente vive nos Estados Unidos. Sua literatura é classificada em Literatura 

chilena. 

LITERATURA - GÊNEROS - CDU  EXEMPLO DE DESCRITORES 

.09 – História e crítica (não usar 091)  Literatura alemã – História e crítica 

-1 – Poesia  Literatura alemã – Poesia 

-2 – Teatro  Literatura alemã – Teatro 

-31 – Romance    Literatura alemã – Romance 

-32 – Novela  Literatura alemã – Novela 

-34 – Conto  Literatura alemã – Conto 

-36 – Crônica  Literatura alemã – Crônica 

-4 – Ensaio  Literatura alemã – Ensaio  
 

-5 – Discursos  Literatura alemã – Discursos 

-92 – Reportagem. Livros-reportagem  Livros-reportagem VÃO PARA 070.488 

-93 - Livros para jovens 82-83 SEM 
CLASSIFICAR PELA LÍNGUA 

Literatura infanto juvenil  

-94 – Memórias. Narrativas Pessoais. 
Diários 
 

Grass, Günter – Narrativas pessoais  
Literatura alemã – Memórias 
Romance autobiográfico 

 
Para Literatura Sul-rio-grandense utilizar também o descritor Literatura brasileira 
 
Ficção sobre fatos reais: use o subcabeçalho  $x Ficção 
Exemplos:  
Administração de empresas -- Ficção (estão classificados no respectivo assunto em 658) 
Livros e leitura -- Ficção 
Guerra mundial, 1939-1945 -- Ficção 



Afeganistão -- Ficção 
 

SUB-GÊNEROS LITERÁRIOS QUE DEVEM SER UTILIZADOS COMO SEGUNDO DESCRITOR 
 
Apocalipse Zumbi (Literatura) 
Chick-Lit 
Existencialismo (Literatura) 
Ficção Científica (Literatura) 
Literatura de Auto-Ajuda (mas os livros em si ficam classificados em 159.947.4) 
Literatura de Aventura 
Literatura distópica 
Literatura de Guerra 
Literatura de humor 
Literatura espírita 
Literatura Fantástica 
Literatura Gótica 
Literatura Esotérica 
Literatura infantil 
Literatura Infanto-Juvenil 
Novelas de Cavalaria 
Realismo mágico (Literatura) 
Romance autobiográfico 
Romance de formação 
Romance histórico 
Romance picaresco 
Romance psicológico 
Romance policial 
Sick-Lit 
Space Opera 
Suspense. Thriller (Literatura) 
Vampirismo (Literatura) 
Terror na literatura 
Trilogias (Literatura) 
Sagas (Literatura) 
Saga familiar (Literatura) 

 
 
 
 
82-82 - Literatura - Coletâneas. Antologias de literaturas diversas 
 
820 - Literatura inglesa USE gêneros específicos 
820.09 - Literatura inglesa - História e crítica 
820-1 - Poesia inglesa 
820-2 - Teatro inglês 
820-3 - Ficção inglesa - USE Gêneros específicos 
820-31 - Literatura inglesa - Romance 



820.32 – Literatura inglesa - Novela 
820-34 - Literatura inglesa - Conto 
820-36 - Literatura inglesa - Crônicas 
820-94 - Literatura inglesa - Memórias. Narrativas pessoais. Diários 
820(540) - Literatura indiana (em inglês) 
820(71) - Literatura canadense USE gêneros específicos 
820(71)-31 - Literatura canadense - Romance 
820(73) - Literatura norte-americana USE gêneros específicos 
820(73).09 - Literatura norte-americana. História e crítica 
820(73)-31 - Romance norte-americano 
820(73)-34 - Literatura norte-americana - Contos 
820(73)-4 - Literatura norte-americana - Ensaios 
820(73)-94 - Literatura americana - Memórias. Narrativas pessoais. Diários 
820(94) - Literatura australiana 
830 - Literatura alemã 
830(436) - Literatura austríaca 
830(494) - Literatura Suíça 
830.09 - Literatura alemã - História e crítica 
830-1 - Poesia alemã 
830-2 - Teatro alemão 
830-31 - Romance alemão 
830-32 - Literatura alemã - Novela 
830-34 - Literatura alemã - Conto 
839.3 - Literatura holandesa - USE Gêneros específicos 
839.3-31 - Romance holandês 
839.6-2 - Teatro norueguês 
839.6-31 - Romance norueguês 
839.6-94 - Literatura norueguesa - Memórias. Narrativas pessoais. Diários 
839.7 - Literatura sueca 
839.7-2 - Teatro sueco 
839.8 - Literatura dinamarquesa - USE Gêneros específicos 
839.8-31 - Romance dinamarquês 
840 - Literatura Francesa - USE Gêneros específicos 
840-31 - Romance francês 
840-32 - Literatura francesa - Novela 
840-34 - Literatura francesa - Conto 
840-4 -   
840-83 - Literatura francesa - Diálogos filosóficos 
840-94 - Literatura francesa - Memórias. Narrativas pessoais. Diários 
849.9 - Literatura catalã 
850 - Literatura italiana USE gêneros específicos 
850-1 - Poesia italiana 



850-31 - Romance italiano 
850-312.4 - Romances policiais italianos 
850-34 - Literatura italiana - Contos 
850-94 - Literatura italiana. Memórias. Narrativas pessoais. Diários 
859.0 - Literatura romena - USE Gêneros específicos 
859.0-31 - Romance romeno 
860 - Literatura Espanhola USE gêneros específicos 
860(091) - Literatura espanhola - História 
860(7/8) - Literatura Hispano-americana 
860(72) - Literatura mexicana 
860(72).09 - Literatura mexicana - História e crítica 
860(72)-4 - Literatura mexicana - Ensaios 
860(728.7) - Literatura Panamenha 
860(729.1) - Literatura Cubana - USE Gêneros específicos 
860(729.1)-31 - Romance cubano. Literatura cubana 
860(8=6).09 - Literatura latino-americana - História e crítica 
860(82) - Literatura argentina USE gêneros específicos 
860(82).09 - Literatura argentina - História e crítica 
860(82)-1 - Poesia argentina 
860(82)-31 - Romance argentino 
860(82)-34 - Literatura argentina - Contos 
860(82)-4 - Literatura argentina - Ensaios 
860(83) - Literatura Chilena - USE Gêneros específicos 
860(83)-31 - Romance chileno 
860(85) - Literatura Peruana 
860(85)-31 - Romance peruano 
860(861) - Literatura colombiana USE gêneros específicos 
860(861).09 - Literatura colombiana - História e crítica 
860(861)-31 - Romance colombiano 
860(861)-32 - Literatura colombiana - Novela 
860(861)-34 - Literatura colombiana - Conto 
860(866) - Literatura Equatoriana 
860(87) - Literatura Venezuelana 
860(892) - Literatura Paraguaia 
860(899) - Literatura Uruguaia 
860(899)-31 - Romance uruguaio 
860(899)-4 - Literatura uruguaia - Ensaios 
860.09 - Literatura espanhola - História e crítica 
860-1 - Poesia espanhola 
860-31 - Romance espanhol 
860-82 - Literatura espanhola - Seleções. Antologias 
869.0 - Literatura portuguesa - USE Gêneros específicos 



869.0.09 - Literatura Portuguesa - História e crítica 
869.0-1 - Poesia portuguesa 
869.0-2 - Teatro português. 
869.0-3 - Ficção portuguesa - USE Gêneros específicos 
869.0-31 - Romance português 
869.0-34 - Literatura portuguesa - Conto 
869.0-4 - Literatura portuguesa - Ensaios 
869.0-82 - Literatura portuguesa - Seleções. Antologias 
869.0-94 - Literatura portuguesa - Memórias. Narrativas pessoais. Diários 
 
869.0(81) - Literatura brasileira USE gêneros específicos 
869.0(81).09 - Literatura brasileira - História e crítica 
869.0(81)-1 - Poesia brasileira 
869.0(81)-2 - Teatro brasileiro 
869.0(81)-3 - Literatura brasileira - Ficção - USE gêneros específicos 
869.0(81)-31 - Romance brasileiro 
869.0(81)-32 - Literatura brasileira - Novela 
869.0(81)-34 - Literatura brasileira - Conto 
869.0(81)-36 - Literatura brasileira - Crônicas 
869.0(81)-4 - Literatura brasileira - Ensaios 
869.0(81)-5 - Literatura brasileira - Discursos. Sermões. Conferências. Palestras 
869.0(81)-6 - Literatura brasileira - Cartas 
869.0(81)-7 - Literatura brasileira - Humor. Sátira. Epigramas 
869.0(81)-82 - Literatura brasileira - Seleções. Antologias. Coletânea 
869.0(81)-83 - Literatura brasileira - Diálogos filosóficos ou discursivos. Entrevistas. 
Conversações. 
869.0(81)-91 - Conto popular. Literatura popular. Contos folclóricos. Literatura de cordel 
869.0(81)-94 - Literatura brasileira - Memórias. Narrativas pessoais. Diários 
869.0(816.5) - Literatura sul-rio-grandense USE gêneros específicos 
869.0(816.5).09 - Literatura sul-rio-grandense - História e crítica 
869.0(816.5)-1 - Poesia sul-rio-grandense 
869.0(816.5)-3 - Literatura sul-rio-grandense - Ficção. USE Gêneros específicos 
869.0(816.5)-31 - Literatura sul-rio-grandense - Romance 
869.0(816.5)-32 - Literatura sul-rio-grandense - Novelas 
869.0(816.5)-34 - Literatura sul-rio-grandense - Contos 
869.0(816.5)-4 - Literatura sul-rio-grandense - Ensaios 
869.0(816.5)-7 - Literatura sul-rio-grandense - Humor. Sátira. Epigramas 
869.0(816.5)-82 - Literatura sul-rio-grandense - Seleções. Antologias 
869.0(816.5)-94 - Literatura sul-rio-grandense - Memórias. Narrativas pessoais. Diários 
871 - Literatura latina clássica 
871.09 - Literatura latina clássica - História e crítica 
871-1 - Poesia em latim 



871-2 - Teatro latino. Tragédia, comédia 
875 - Literatura grega clássica 
875.09 - Literatura grega clássica - Teoria e Crítica 
875-1 - Poesia grega clássica 
875-2 - Literatura grega clássica. Teatro grego (Tragédia, comédia) 
875-91 - Literatura grega clássica - Adaptações 
882 - Literatura russa - USE gêneros específicos 
882-31 - Romance russo 
884 - Literatura Polonesa 
885.0-31 - Romance Tcheco. Literatura tcheca. 
885.0-4 - Literatura tcheca - Ensaios 
891.1 - Literatura indiana, hindu USE gêneros específicos 
891.1-1 - Poesia indiana (Línguas índicas em geral, hindu, etc.) 
891.1-31 - Romance indiano (Línguas índicas em geral, hindu, etc.) 
891.5 - Literatura iraniana - USE gêneros específicos 
891.5-31 - Romance iraniano 
891.58-31 - Romance afegão 
892.4 - Literatura Hebraica 
892.7 - Literatura árabe 
894.35 - Literatura turca - USE gêneros específicos 
894.35-31 - Romance turco 
894.541 - Literatura Finlandesa - USE gêneros específicos 
895.1 - Literatura Chinesa 
895.6 - Literatura Japonesa 
896 - Literaturas das línguas africanas 
896.09 - Literaturas das línguas africanas - História e crítica 
896-31 - Literaturas das línguas africanas - Romance 
896-94 - Literaturas das línguas africanas - Memórias. Narrativas pessoais. Diários   
  
9 - Geografia. Biografia. História 
91 - Geografia 
910 - Explorações e viagens. Excursões exploratórias VT 82.992 - Descrições de viagens 
911 - Geografia geral 
911.2 - Geografia física 
911.3 Geografia Humana 
 
913(43) - Geografia da Alemanha 
913(81) - Geografia do Brasil 
 
 
929 - Biografias. Autobiografias. Heráldica 
 



Não vamos mais utilizar.  
 
Se for em formato romanceado, classificar em literatura com o auxiliar -94. 
Exemplo:  
CDU 840-94 - Literatura francesa - Memórias. Narrativas pessoais. Diários 
Descritores: 
Sartre, Jean-Paul – Narrativas pessoais  
Literatura alemã – Memórias 
Romance autobiográfico 
 
Se for profissional, classificar na área de conhecimento respectiva, com o auxiliar -051. 
Exemplo:  
CDU 
658-051 -Administradores. Empresários. Homens de negócios 
Descritores: 
Iacocca, Lee -- Autobiografia 
Empresários -- Autobiografia 
  
93/99 – História  (Para organizar melhor a estante foram mescladas as duas tabelas) 
 
930.1 - Teoria e filosofia da História 
930.21 - História oral (!) 
930.22 - História contrafactual (!) 
930.27 - Pré-história (!) Não usaremos 903 para não intercalar com a Geografia 
930.85 - História geral. História das civilizações Não usaremos 94(100) para não ficar deslocado 
com a História Antiga 
931 - História Antiga  
937 - História da Roma antiga 
938 - História da Grécia antiga. Civilização greco-romana 
939 - História Medieval (!) 
939.97 - História da América Pré-colombiana 
930.9 - História contemporânea  - NÃO USAR - RECATALOGAR !!! 
 
94 - História Moderna e Contemporânea 
 
 
 
94(4) – História da Europa 
94(4)"1939/1945" - Segunda Guerra Mundial Não usaremos 94(100) para não ficar deslocado 
com a História Antiga 
94(44) - História da França 
94(460) História da Espanha 



94(469) - História de Portugal 
94(5-15) -  Oriente Próximo. Oriente Médio Inclui os países árabes. Não separar por países. NÃO 
USAR 94(53) Países árabes uma vez que já fazem parte do Oriente Próximo.  
94(510) - História da China 
94(52) - História do Japão 
94(53) - História dos Países Árabes Não usar  
94(540) - História da Índia  
94(6) - História da África Não separar por países 
94(7/8) - História das Américas Inclui as 3 Américas: Norte, Centro e Sul 
94(73) - História dos Estados Unidos 
94(8=6) - História da América Latina Refere-se à América de colonização ibérica 
 
94(81) - História do Brasil use como descritor Brasil - História 
94(815.3) - História do Rio de Janeiro 
94(816.5) - História do Rio Grande do Sul 
94(816.51) - História de Porto Alegre 
 
94(81).02 - Brasil Colônia 
94(81).04 - Regência 
94(81).038 - Brasil Império Inclui Primeiro e Segundo Reinado 
94(81).07 - Brasil República 
94(81).082/.083 - Governo Getúlio Vargas, 1930-1945 
94(81).087 - Governo Jânio Quadros. Campanha da Legalidade 
94(81).088 - Movimento militar de 1964. Governo militar 
94(81).089 - Nova República 
   
  
 


