LISTA DE FORMA
Usar separadamente
Abreviatura
Forma reduzida de palavras ou frases. Usar associado a termos gerais.
Exemplo:
Engenharia
Abreviatura
Ciência da informação
Abreviatura

Álbum
Livro onde são guardadas ou coladas fotografias, coleções de selos, discos, gravuras, figurinhas,
etc. Ver também pelos tipos específicos de álbum, por exemplo: Álbum de fotografia, Álbum de
figurinha etc.
Exemplo:
Rio de Janeiro
Álbum de fotografia
Futebol
Álbum de figurinha

Almanaque
Originalmente apresentava informações prospectivas tais como: previsões científicas (fases da lua,
colheita, marés, etc.), esportes, etc. Atualmente configura-se mais como anuário.
VT ANUÁRIO
VT CALENDÁRIO
Exemplo:
Arquitetura
Almanaque
Político brasileiro
Almanaque

Anedota
Narrativa breve, geralmente biográfica, de incidente verdadeiro, curioso e muitas vezes
humorístico, ocorrido com personalidade conhecida em situações especiais. Usar junto a nomes de
pessoas, autores literários ou termos gerais.
Exemplo:
Barbosa, Rui, 1849-1923
Anedota
Português
Anedota
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Antologia
Publicação que reúne trechos selecionados, em prosa ou verso, ou ainda de caráter musical,
referente a um ou mais autores sobre um tema predominante, acompanhado de texto
complementar de caráter informativo, didático e literário.
Exemplo:
Conto português
Antologia
Ensaio brasileiro
Antologia
Escritor carioca
Antologia

Anuário
Publicação que divulga anualmente informações de cunho biográfico, administrativo, jurídico,
técnico-científico, etc. Usar associado à termos gerais ou a nomes geográficos.
Exemplo:
Agricultura
Anuário
Brasil
Anuário
Terapêutica
Anuário

Anuário estatístico
Publicação anual que apresenta as realizações do ano em determinada área do conhecimento em
forma de tabelas e quadros estatísticos.
VT Anuário
Exemplo:
Educação superior
Anuário estatístico

Atlas
Pranchas ilustrativas e quadros figurativos ou diagramáticos, sistematicamente dispostos e
acompanhados de legendas, apresentados como edições independentes. Usar associado a termos
gerais.
VT Mapa
Exemplo:
Anatomia
Atlas
Idade Média
Atlas
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Astronomia
Atlas
Atlas histórico
Atlas que representa determinada área nos seus diferentes estágios de evolução. Usar associado
a regiões, países, cidades etc.
Exemplo:
Europa
Atlas histórico
Brasil
Atlas histórico

Autobiografia
A vida de um indivíduo escrita por ele mesmo. Usar associado ao nome pessoal.
VT Biografia
VT Memórias
Exemplo:
Freud, Sigmund, 1856-1939
Autobiografia

Bibliografia
Repertório de obras sobre um ou vários assuntos, redigido por um ou vários escritores, ou
publicado por uma ou várias organizações. Usar associado a termos gerais, nomes de pessoas ou
instituições.
Exemplo:
Psicologia
Bibliografia
Administração pública
Bibliografia
Anchieta, José de, 1534-1597
Bibliografia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Bibliografia

Bibliografia de bibliografia
Usar associado a termos gerais.
Exemplo: Comunicação
social Bibliografia de
bibliografia
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Biobibliografia
Trabalhos que fornecem informação biográfica de alguém, acompanhada da relação de suas
obras.
Exemplo:
Antropólogo
Biobibliografia
Brasil
Cavalcante, Rodolfo Coelho, 1919Biobibliografia

Biografia
Relato dos eventos, trabalho e realizações pessoais e profissionais, durante a vida de uma pessoa.
Exemplo:
Barbosa, Rui, 1849-1923
Biografia
Cantor
Biografia

Carta

Casos

USE

USE

Casos estudados

Correspondência

Estudo de caso

USE

Estudo de caso

Catálogo
Relação ou listagem que arrola o registro ordenado de informações de cunho técnico, artístico,
comercial ou industrial, que estejam depositados ou disponíveis em determinado local, podendo
ser bibliográfico ou não.
VT Catálogo de exposição
VT Catálogo de teses

Exemplo:
Arquivo Nacional (Brasil)
Catálogo
Química fina
Catálogo
Medalha
Catálogo
Vacina
Catálogo
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Catálogo de exposição
Para catálogos de exposições
Exemplo:
Moeda
Catálogo de exposição
Portinari, Candido, 1903-1962
Catálogo de exposição
Catálogo de teses
Este termo inclui além das teses, dissertações, monografias e TCCs.
Exemplo:
Engenharia metalúrgica
Catálogo de teses
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Catálogo de teses

Certificação

use

Norma

Coleção
Reunião de objetos da mesma natureza ou que tem qualquer relação entre si. Usar o termo
associado ao objeto colecionado ou ao nome do colecionador quando se tratar de coleção de
acervos particulares.
Exemplo:
Moeda
Coleção
Barbosa, Rui, 1849-1923
Coleção

Coleção especial
Na área de Ciência da Informação o termo designa acervos que pela sua natureza são
caracterizados como especiais, tais como, conjunto de bens de uma personalidade, instituição etc.
Exemplo:
Biblioteca
Coleção especial

Coletânea
São publicações que reúnem em um ou diversos volumes, respectivamente, trabalhos de autores
distintos ou de um mesmo autor sobre um tema, ou idéia predominante, sem cunho crítico ou
intenção literária.
Exemplo:
Buarque, Chico, 1944 Coletânea
Quando a obra tratar de coletâneas de autores de uma determinada nacionalidade usar:
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Coletânea brasileira
Coletânea inglesa
Conferência
É uma preleção pública, razoavelmente extensa, em que temas literários, religiosos, políticos,
científicos e outros são tratados expositiva e racionalmente.
UP Conferência pública
Debate público
Fórum (debate)
Mesa redonda
Workshop
Exemplo:
Cidadania
Conferência
Arte moderna
Conferência
Para a reunião de conferências e debates ocorridos por ocasião de um congresso, usar o termo
Congresso. Entretanto, se tais conferências e debates tiverem sido publicados posteriormente em
separado, não mais se identificando com o congresso, usar o termo Conferência.

Conferência pública

USE

Conferência

Congresso
Use o termo para designar um documento referente a uma reunião de conferências e debates
ocorridos por ocasião de um congresso. Entretanto, se tais conferências e debates tiverem sido
publicados posteriormente em separado, não mais se identificando com o congresso, usar
Discurso ou Conferência.
Exemplo:
Educação profissional
Congresso
Biblioteca universitária
Congresso

Contrato.
Contrato é um documento legal em que se estabelece o acordo de vontades com o fim de adquirir,
resguardar, transferir, modificar, conservar ou extinguir direitos.
Exemplo:
Pavimentação
Contrato

Correspondência
Refere-se às cartas escritas por uma pessoa ou também a uma coleção de cartas de vários
membros de mesma classe de pessoas. Usar associado a nomes e classes de pessoas.
UP Carta
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Exemplo:
Queiroz, Eça de, 1845-1900
Correspondência
Médico
Correspondência

Crônica
Texto redigido de forma livre e pessoal, e que tem como tema, fatos ou idéias da atualidade, de
teor artístico, político, esportivo etc. ou relativos à vida cotidiana.
Exemplo:
Futebol
Crônica
Violência
Crônica
Quando a obra tratar de uma coleção de Crônicas de autores de uma determinada nacionalidade
usar:
Crônica francesa
Crônica brasileira

Currículo
Documento escrito sendo basicamente uma lista de cursos oferecidos ou plano instrucional de
conteúdos a serem desenvolvidos durante os períodos letivos numa dada instituição escolar.
Incluem os objetivos, as estratégias, os recursos, a cronologia etc. Usar sob tipos de educação e
ensino, tipos de escolas específicas.
Exemplo:
Ensino de segundo grau
Currículo
Universidade de São Paulo
Currículo
OBS.: Para os programas de estudo em áreas específicas, use o termo Ensino de ...., na forma
direta. (Exemplo: Ensino de física, Ensino de contabilidade )

Debate público

USE

Conferência

Desenho
Representação de formas (objetos, figuras, paisagens, etc.) por meios de linhas, pontos e
sombreados, com objetivo lúdico, artístico, científico ou técnico. Usar associado à assuntos
técnicos, para coleções de desenhos, diagramas etc.
Exemplo:
Parque
Desenho
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Arquitetura
Desenho

Diário
Obra em que se registra, diária ou quase diariamente, acontecimentos, impressões, confissões.
Usar para diários individuais e para coleções ou discussões de diários pessoais. Usar associado a
classes de pessoas, grupos étnicos, nomes de pessoas e serviços militares.
Exemplo:
Frank, Anne, 1929-1945
Diário
Dicionário
Obra que arrola sistematicamente (em geral, em ordem alfabética) o vocabulário de uma língua, ou
os termos próprios de determinada área do conhecimento, acompanhados de sinônimos,
definições, etc., ou de sua versão em outra(s) língua(s).
VT Enciclopédia
VT Expressão idiomática
VT Vocabulário
Para dicionários de assuntos gerais:

Exemplo:
Arte barroca
Dicionário
Geografia
Dicionário
História
Dicionário
Jurisprudência trabalhista
Dicionário
OBS.: No caso de dicionários de assuntos gerais, em língua estrangeira usar o termo adequado à
mesma.
Exemplo:
Arquitetura
Dicionário
Língua alemã

Para dicionários de línguas:
Exemplo:
Língua alemã
Dicionário
Língua guarani
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Dicionário
Para dicionários bilíngües:
Exemplo:
Língua portuguesa
Língua italiana
Dicionário
Para dicionários trilingües.
Exemplo:
Língua portuguesa
Língua italiana
Língua francesa
Dicionário
Para dicionários com mais de três línguas, usar Dicionário poliglota na sua forma direta como
termo tópico.

Para dicionários que arrolam palavras de uma área de conhecimento específico, em mais de uma
língua, usar:
Exemplo:
Economia
Dicionário bilíngüe
Farmacologia
Dicionário poliglota
De acordo com as características de cada obra a ser tratada, utilizar as diversas formas
exemplificadas a seguir:

Dicionário bibliográfico
Exemplo:
Escritor brasileiro
Dicionário bibliográfico
Dicionário biográfico
Exemplo:
Político brasileiro
Dicionário biográfico
Dicionário de antônimo
Exemplo:
Língua portuguesa
Dicionário de antônimo
Dicionário de regionalismo
Exemplo:
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Pernambuco
Dicionário de regionalismo
Dicionário enciclopédico
Exemplo:
Floricultura
Dicionário enciclopédico

Dicionário etimológico
Exemplo:
Língua francesa
Dicionário etimológico

Dicionário ilustrado
Exemplo:
História
Dicionário ilustrado
Dicionário ortográfico
Exemplo:
Língua portuguesa
Dicionário ortográfico

Diretrizes

USE

Norma

Discurso
Mensagem oral, geralmente solene e prolongada, que um orador profere perante uma assistência.
Usar associado a nomes de pessoas ou a temas específicos.
VT Conferência
Exemplo:
Barbosa, Rui, 1849-1923
Discurso
Mercosul
Discurso
Para as formas específicas de discursos, utilizar os descritos a seguir:

Discurso acadêmico
Aquele proferido pelo corpo docente e discente de instituições de ensino.
Exemplo:
Rodrigues, Cícero Mauro Fialho, 1948 Discurso acadêmico
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Para discursos dos membros de academias de artes e literatura, usar Discurso.
Exemplo:
Gattai, Zélia, 1916-2008
Discurso
Discurso de posse
Exemplo:
Silva, Luiz Inácio Lula da, 1945 Discurso de posse
Rodrigues, Cícero Mauro Fialho, 1948 Discurso de posse

Discurso parlamentar
Para aqueles proferidos no Congresso Nacional, Assembléias e Câmaras.
Exemplo:
Prestes, Luís Carlos, 1898-1990
Discurso parlamentar
OBS.: Para a reunião de conferências e debates ocorridos por ocasião de um congresso, simpósio
ou seminário, usar o termo Congresso.

Elucidário

USE

Vocabulário

Enciclopédia
Obra de referência que expõe metodicamente os fatos, as doutrinas, resultados do saber humano
universal ou específico de um ramo do conhecimento, biografias de grandes vultos, etc. e na qual
se adota em geral a ordem alfabética.
Para todos os ramos do conhecimento usar:
Enciclopédia
Para assuntos específicos usar:
Arquitetura
Enciclopédia
Filosofia
Enciclopédia
Brasil
Enciclopédia
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Ensaio
Contém a discussão livre, pessoal, de um assunto qualquer. O ensaísta não tem o compromisso de
justificar ou provar suas idéias.
Exemplo:
Antropologia
Ensaio
Cinema
Ensaio
Literatura francesa
Ensaio
Quando a obra tratar de uma coleção de ensaios de autores de uma determinada nacionalidade
usar:
Ensaio brasileiro
Ensaio alemão

Ensino
Usar na forma direta para os programas de estudo ou disciplinas específicas.
UP Estudo e ensino

Exemplo:
Ensino de Física
Ensino de Contabilidade
Ensino de Genética

Ensino programado

USE

Instrução programada

Entrevista
São declarações de pessoas ou de representantes de classes de uma categoria, feitas a jornalistas
ou historiadores com fins editoriais. Não usar associado a termos gerais (assuntos) e sim a nomes
e classes de pessoas.
Exemplo:
Veríssimo, Érico, 1905-1975
Entrevista
Castro, Fidel, 1926 Entrevista
Sindicalista
Entrevista
Estudante universitário
Entrevista
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Estatuto
Lei orgânica que expressa formalmente os princípios que regem a organização de um Estado,
sociedade ou associação.
Usar na forma direta quando já estiver consagrado pela área do conhecimento, a qual o termo
pertence, ou quando o mesmo estiver dicionarizado. Nos outros casos, usar como segundo termo.
Exemplo:
Corte Internacional de Justiça
Estatuto
Estatuto da Criança e do Adolescente
Estatuto da terra

Estudo e ensino

USE

ensino

Estudo de caso
Relato de caso individual ou coletivo que funcione como exemplo para ilustrar determinada teoria
ou experiência e de onde possam ser extraídos princípios gerais e/ou a comprovação de novas
técnicas e métodos.
UP Casos
UP Casos estudados
Exemplo:
Delinquência juvenil
Estudo de caso
Autismo
Estudo de caso

Estudo programado

USE

Instrução programada

Exercício
Usar para obras que contenham tarefas e questões sobre uma determinada matéria, podendo vir
ou não acompanhada das respostas.
UP Problemas, exercícios etc.
Exemplo:
Contabilidade Financeira
Exercício
Química
Exercício
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Exposição
Use o termo para designar uma exibição pública de produção artística, de produtos, ou de
serviços.
VT Catálogo de exposição
Exemplo:
Arte moderna
Exposição
Medalha
Exposição
Informática
Exposição

Expressão idiomática
Use para listas de locuções, frases, expressões idiomáticas etc., de determinada língua.
Exemplo: Língua
inglesa Expressão
idiomática
Fac-símile
Reproduções exatas de obras ou parte delas geralmente editadas mediante processos fotográficos
e que fazem parte de algum evento comemorativo de sua publicação.

Exemplo:
Meireles, Cecília, 1901-1964. Cântico
Fac-símile

Fonte
Documento original que fornece ou comprova informação sobre um determinado tema ou fato
histórico e que serve de base para seu estudo.
UP Fonte histórica
Exemplo:
Idade Média
Fonte
Descobrimento do Brasil, 1500
Fonte
Dança; aspecto histórico
Fonte
Para memórias de uma determinada região usar a história do local associado a Fonte.
Exemplo:
História da Inglaterra
Fonte
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Fonte histórica
Fórum (debate)

USE
USE

Fonte
Conferência

Fotografia
Documento produzido por técnicas fotográficas e que contem imagens fixas.

Exemplo:
Rio de Janeiro (RJ)
Fotografia
Arte moderna
Fotografia

Glossário

USE

Vocabulário

Gráfico
Representação plana de dados físicos, econômicos, sociais ou outros por meio de grandezas
geométricas ou figuras (diagramas, curvas, etc.).
Exemplo:
Índice de preço
Gráfico
Trabalho feminino
Gráfico

Guia
Publicação de instruções acerca de algum ramo especial de serviço ou acerca de algum espaço
físico, como: cidades, países, edificações, sítios arqueológicos, acidentes geográficos etc. ligados
ou não ao turismo.
UP Guia turístico
Exemplo:
Biblioteca
Guia
Universidade de Coimbra
Guia
Monumento
Itália
Guia
Parque Nacional da Serra dos Órgãos
Guia
Paris (França)
Guia
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Guia turístico

USE

Guia

Iconografia
Documentação visual que constitui ou completa uma obra de referência ou obras de caráter
biográfico, histórico, geográfico etc.
Exemplos:
Guerra Mundial, 1939-1945
Iconografia
Vale do Loire (frança)
Iconografia
Poeta francês
Iconografia

Indicador
Lista de classes de pessoas, instituições culturais, organizações comerciais e industriais,
localidades e entidades coletivas em geral, organizadas geralmente em ordem alfabética com
indicações de nome, endereço, áreas de atuação etc. úteis a uma comunidade específica.
Exemplo:
Arquiteto
Indicador
Sociedade beneficente
Indicador
Conselho Federal de Medicina
indicador
Comércio da soja
Indicador
São José dos Campos
Indicador
OBS.: Não usar o termo junto a objetos ou produtos.
Exemplo:
Indústria da borracha
Indicador

Instrução normativa

Borracha
E NÃO

USE

Indicador

Norma
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Instrução programada
Técnica de aprendizagem em que a matéria a ser estudada está pré-ordenada numa seqüência
coerente, e onde o próprio aluno corrige e controla sua aprendizagem.
UP Ensino programado
UP Estudo programado
Exemplo:
Classificação Decimal Universal
Instrução programada
Estatística
Instrução programada

Legislação
Conjunto de leis decretadas ou promulgadas, seja em referência a certa matéria ou em caráter
geral (por exemplo: legislação civil) Ver módulo III- Introdução aos Documentos legais, página 14.
Usar na forma direta quando já estiver consagrado pela área do conhecimento, a qual o termo
pertence, ou quando o mesmo estiver dicionarizado. Nos outros caso, usar como segundo termo.
Exemplo:
Arma de fogo
Legislação
Legislação trabalhista

Manual
Obra que fornece informações básicas de natureza prática sobre determinada área do
conhecimento, organizada para fins de consultas rápidas, e não para leitura corrida e estudo
contínuo.
UP Manual de instrução
Exemplo:
Apicultura
Manual
Windows xp
Manual
OBS.: Usar, também, Manual de laboratório quando for o caso.
Exemplo:
Parasitologia
Manual de laboratório

Manual de instrução

USE

Manual
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Manuscrito
Texto original escrito a mão pelo próprio autor. Usar associado a nomes de pessoas, escritores e
classes de escritores.
Exemplo:
Jefferson, Thomas, 1743-1826
Manuscrito

Mapa
Representação sobre superfície plana, de imagens da Terra e suas partes. Usar para mapas de
regiões, países, cidades, etc., isolados ou reunidos em coleções (Atlas) e também associados a
assuntos gerais.
Exemplo:
Rio de Janeiro
Mapa
Guerra Mundial, 1914-1918
Mapa
Agropecuária
Brasil
Mapa
Língua galega
Mapa

Memórias
Relato que alguém faz, muitas vezes na forma de obra literária, a partir de acontecimentos
históricos dos quais participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida
particular. Usar associado a nomes pessoais e assuntos gerais
Exemplo:
Guerra Mundial, 1939-1945
Memórias
Mesa redonda

USE

Conferência

Nomenclatura

USE

Terminologia

Norma
Resultado de um trabalho de normalização aprovado por autoridade reconhecida, apresentada sob
forma de documento.
Usar na forma direta quando já estiver consagrado pela área do conhecimento, a qual o termo
pertence, ou quando o mesmo estiver dicionarizado. Nos outros casos, usar como segundo termo.
UP Certificação
UP Diretrizes
UP Normalização
UP Normatização
UP Padronização
UP Regra
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VT Norma técnica

Exemplo:
Norma contábil
Relatório técnico
Norma
Trabalho de conclusão de curso
Norma

Normalização

USE

Norma

Normatização

USE

Norma

Norma técnica
Documento técnico que fixa padrões reguladores visando a garantir a qualidade do produto
industrial, a racionalização da produção, transportes e consumo de bens, a segurança das
pessoas, a uniformidade dos meios de expressão e comunicação etc.
Exemplo:
Engenharia Civil
Norma técnica
Documentação
Norma técnica
Material elétrico
Norma técnica

Padronização

USE

Norma

Patente
Documento mediante o qual o governo reconhece oficialmente a autoria do invento e o direito
exclusivo de fabricá-lo e vendê-lo. Usar associado a tipos de produtos, processos ou áreas do
conhecimento.
Exemplo:
Máquina fotográfica digital
Patente

Criopreservação
Patente
Cosmetologia
Patente

Periódico
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Publicação seriada, editada geralmente em intervalos regulares trazendo a colaboração de autores
diversos.
Exemplo:
Medicina
Periódico

Problemas, exercícios etc

USE

Exercício

Projeto e planta
Usar o termo para obras que contenham desenhos arquitetônicos, plantas-baixas, etc. de qualquer
tipo de edificação, ou para estudos paisagísticos ou ainda para obras que reúnem plantas e
desenhos que representem os diferentes tipos de arquitetura.
Exemplo:
Conjunto habitacional
Projeto e planta

Hospital
Projeto e planta
Paisagismo
Projeto e planta
Arquitetura moderna
Projeto e planta

Regra

USE

Regulamentação

Norma
USE

Regulamento

Regulamento
Conjunto de prescrições que determinam a conduta.
Usar na forma direta quando já estiver consagrado pela área do conhecimento, a qual o termo
pertence, ou quando o mesmo estiver dicionarizado. Nos outros caso, usar como segundo termo.
UP Regulamentação
Exemplo:
Biblioteca
Regulamento
Forças armadas
Regulamento
Regulamento jurídico

Relatório
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Documento no qual se expõe, minuciosamente, o desenvolvimento de um ato ou incumbência, o
desempenho de uma comissão, o andamento de uma investigação, a evolução de um
empreendimento comercial, industrial, financeiro etc.
Exemplo:
Energia nuclear
Relatório

TABELA
Listagem sistemática, em forma tabular, de resultados já computados, obtidos ou processados e
que se destinam a ser usados como obras de referência para auxiliar no trabalho dos
pesquisadores.
Exemplos:
Construção de estrada
Tabela
Eletrotécnica
Tabela

Terminologia
Lista de termos técnicos e expressões usadas em um campo específico do conhecimento (Arte,
Economia, Tecnologia, etc.), relacionados e definidos rigorosamente para designar as noções que
lhes são úteis. Termo também usado como descritor no Vocabulário Controlado.
UP Nomenclatura
VT Dicionário
VT Vocabulário
Exemplo:
Química
Terminologia
Arquitetura
Terminologia

Tesauro
Lista de descritores definidos e com significado fixo com a finalidade de controle do vocabulário
utilizado na indexação e recuperação de documentos.
Exemplo:
Educação
Tesauro
Meio ambiente
Tesauro

Tese (Catálogo)

USE

Catálogo de tese

OBS.: Para indexação de teses, monografias, etc. não usar o termo TESE associado ao assunto
em destaque.
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Tratado
Convenção entre dois ou mais países que firma e regula as relações e operações recíprocas, de
natureza jurídica, política ou econômica.
Exemplo:
Portugal
Relações exteriores
Brasil
Tratado
Estados unidos
Relações internacionais
Tratado
Para tratados reunidos sobre um determinado tema usar:
Direitos humanos
Tratado
Energia nuclear
Tratado
OBS.: Para tratados nominalmente conhecidos, adotá-los na sua forma direta.
Exemplo:
Tratado de Versailles, 1919
Tratado de Tríplice Aliança, 1865
Mercosul, 1991

Vocabulário
Conjunto de palavras e expressões pertencentes a uma arte, ciência ou língua, acompanhados ou
não da respectiva significação, e dispostos geralmente em ordem alfabética.
UP Glossário
UP Elucidário
VT Terminologia

Exemplo: Língua
inglesa Expressão
idiomática
Vocabulário

Workshop

USE

Conferência
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