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Exercício nº 1 
 
INOVAÇÃO. Lisboa, 1988 
 
Inovação : revista do Instituto de Inovação Educacional . - Vol. 1, nº1 (1988)-       
. - Lisboa : Instituto de Inovação Educacional, 1988-      . - Trimestral 
 
ISSN 0871-2212 
 

I- PORTUGAL. Instituto de Inovação Educacional 
 
 
1ª zona: Neste exemplo, a menção de responsabilidade aparece como parte 
da informação de outro título, como tal não se repete na menção de 
responsabilidade. 
  
3º zona: Estamos a fazer a descrição baseada no primeiro número da 
publicação. Preenche-se a 3ª zona: Vol. 1, nº 1 (1988)-   e deixam-se  alguns 
espaços em aberto porque não temos o último número da publicação. A 
revista ainda não terminou de ser publicada. 
 
4ª zona: Na data da edição colocamos a data do primeiro número seguido de 
hífen e espaços em aberto que assinalam que o periódico ainda é publicado. 
 
7ª zona: É colocada a nota da periodicidade (nota obrigatória). 
 
8ª zona: Embora a regra determine a indicação do título chave mesmo que 
seja idêntico ao título próprio, a prática catalográfica fez cair esta regra em 
desuso e por isso normalmente ele só é mencionado quando difere do título 
próprio. 
  
 
Exercício nº 2 
 
 
COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY. Cambridge,[1958?] 
 
Comparative studies in society and history / Society for Comparative Study of 
Society and History . - Cambridge : Cambridge University Press, [1958?]-    . - 
Trimestral. - Descrição baseada em: Vol. 29, nº 2 (Abr. 1987)  
 
ISSN 0010-4175 
 

I- Society for Comparative Study of Society and History 
 
 



Cabeçalho – A data da publicação pode ser colocada tal como aparece 
indicada na descrição (4ª zona) ou sem parênteses rectos. 
 
3º Zona - Nesta descrição bibliográfica não preenchemos esta zona porque não 
estamos a fazer a descrição baseada no primeiro número da publicação. 
 
4ª Zona - Trata-se de uma descrição em que o proprietário da revista não é o 
seu editor. 
Na data da edição colocamos a data possível baseada no cálculo ou em 
pesquisas feitas. Esta informação é colocada entre parênteses rectos. Coloca-
se o hífen seguido de espaços que assinalam que o periódico ainda é 
publicado. 
 
7ª Zona - É colocada a nota da periodicidade (nota obrigatória). Na ficha 
técnica aparece indicado que a publicação sai quatro vezes por ano, logo é 
trimestral. Quando descrevemos uma publicação a partir do número mais 
antigo que a biblioteca possui mas que não é o primeiro número da 
publicação, é obrigatório incluir uma nota que assinale que a descrição é 
baseada em determinado número. Utiliza-se a expressão Descrição baseada 
em: seguido do número e ano da publicação. 
 
8ª Zona: Embora a regra determine a indicação do título chave mesmo que 
seja idêntico ao título próprio, a prática catalográfica fez cair esta regra em 
desuso e por isso normalmente ele só é mencionado quando difere do título 
próprio.  
 
 
Exercício nº 3 
 
REVISTA DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO. [Lisboa], 2006 
 
Revista de Ciências da Computação [Documento electrónico] / Universidade 
Aberta. – Vol. 1, ano 1, nº 1 (2006) -     . – [Lisboa] : Universidade Aberta, 
2006 -     . – Anual. – Modo de acesso: Internet . – Título retirado da página 
inicial. – Disponível também em texto integral no RCCAP e na B-ON 
 
ISSN: 1646-6330 
 
I – Universidade Aberta 
 
 
1ª Zona - Trata-se de um recurso contínuo (uma publicação em série em 
formato digital), daí ter-se colocado na menção específica do documento que 
se trata de um documento electrónico.   
  
3º Zona -Neste caso estamos a fazer a descrição baseada no primeiro número 
da publicação. Preenche-se a 3ª zona: Vol. 1, ano 1, nº 1 (2006)-   e deixam-se  
espaços porque não temos o último número devido ao facto da publicação 
ainda não ter terminado. 
 



4ª Zona - Na data da edição colocamos a data do primeiro número seguido de 
hífen e espaços que assinalam que o periódico ainda é publicado. 
 
7ª Zona - É colocada a nota da periodicidade (nota obrigatória). Na página 
inicial aparece indicação de quatro números da publicação, tendo saído cada 
um em seu ano, logo concluiu-se trata-se de uma publicação anual. 
O modo de acesso é também uma nota obrigatória, para os recursos contínuos 
em formato electrónico. O mesmo acontece com a nota de título. Optou-se 
por colocar uma nota a indicar a disponibilidade de acesso em outros sites 
(RACCP e B-ON). 
 
  
 
 


