
O projeto de Reestrutura e Redesenho do RDA Toolkit, também conhecido como Projeto 3R, 
começou no final de 2016 com o objetivo de transformar o padrão RDA e o RDA Toolkit para melhor 
se alinhar com as mudanças nas práticas da catalogação. Saiba mais em rdatoolkit.org/3R.

• Você pode acessar—O projeto 3R alcançou um 
marco importante com o lançamento do site beta 
(beta.rdatoolkit.org). O site contém um rascunho 
inicial de um texto revisado do RDA para o projeto.

• Mas não catalogue com ele . . . ainda—O padrão 
RDA como aparece no site beta está em desen-
volvimento e ainda não está sancionado para uso 
na catalogação. É um trabalho em andamento que 
os usuários do Toolkit devem explorar e avaliar. 

• Ainda estamos trabalhando nisso—Novos recursos 
e funções do site beta não serão concluídos até 
o início de 2019. Esperamos que o conteúdo do 
idioma inglês se estabilize mais ou menos na mes-
ma época. Traduções e políticas de catalogação 
seguirão em atualização ainda. 

• Você tem tempo de sobra para se preparar—
Quando o Projeto 3R estiver concluído, um anúncio 
determinará a data da mudança do site atual do 
Toolkit para o novo. O site atual ainda permanecerá 
acessível por um ano após a troca.

Inscreva-se para uma avaliação gratuita de 30 dias hoje, em access.rdatoolkit.org/
freetrial. A avaliação gratuita inclui acesso ao site beta beta.rdatoolkit.org/RDA.Web. 
Saiba mais sobre o RDA em rda-rsc.org. Perguntas? Entre em contato conosco  
rdatoolkit@ala.org.

O QUE VOCÊ PRECISA  
SABER SOBRE O PROJETO 3R



O QUE FAZER 

ESTUDAR
• Explore o site beta e teste as novas  

ferramentas.

• Examine a nova estrutura e organização 
do RDA.

• Familiarize-se com o Library Reference 
Model (LRM) da IFLA. 

• Assista aos vídeos de treinamento no  
canal do YouTube do RDA Toolkit.

PREPARAR 
• Revise a sua prática de catalogação e  

respectivas políticas atuais.

• Revise as políticas de catalogação de  
instituições relevantes quando elas estiverem 
disponíveis.

• Use os recursos do RDA Toolkit para favoritos, 
anotações e documentos para revisar suas 
políticas (porque os documentos antigos do 
RDA Toolkit não funcionarão no novo site).

com o Site Beta

Inscreva-se para uma avaliação gratuita de 30 dias hoje, em access.rdatoolkit.org/ 
freetrial. A avaliação gratuita inclui acesso ao site beta beta.rdatoolkit.org/ 
RDA.Web. Saiba mais sobre o RDA em rda-rsc.org. Perguntas? Entre em contato  
conosco rdatoolkit@ala.org.


