Bibliografia

Um trabalho deverá obrigatoriamente indicar a bibliografia que foi utilizada.
Não existe um modo universal para apresentar a bibliografia. É comum indicá-la do seguinte
modo:
Nome do autor, título da obra, local de edição, Editora, número da(s) página(s) ou
volume da obra, ano de publicação

Exemplo: WILLARD, H.; MERRIET, L.; DEAN, J. , Análise Instrumental, Lisboa,
Fundação Calouste de Gulbenkian, (1974)

As Publicações periódicas (jornais; revistas) podem ser indicadas do seguinte modo:
Nome do autor, nome do artigo, nome da publicação, cidade, n.º do volume, pp.
Páginas, data
Exemplo: SIMAS, L. F, Água para Consumo Humano, Boletim da
Sociedade Portuguesa de Química, Lisboa, nº67. . (1997)

Quando a obra não tem autor (Enciclopédias, Atlas, Livros com autores por cada capítulo) pode
optar-se por:
Nome da obra, local de edição, editora, data
Exemplo: Dicionário de Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora. (1994)

O nome do autor começa pelo último apelido, e quando há dois ou mais autores pode-se apresentar
apenas o primeiro e utilizar-se a expressão Et al. que significa "e outros".
O título da obra deve estar sublinhado ou em itálico.
As obras devem ser numeradas e ordenadas alfabeticamente pelo último nome do autor.

No caso de um filme, deverão constar os seguintes dados:
Nome do filme, realizador, editor, ano.
Quando se trate de um vídeo deverá aparecer, em primeiro lugar, o respetivo nome, seguido da pessoa
a quem forem atribuídos os créditos, normalmente o realizador, mas poderá também ser o narrador ou
apresentador.
Exemplo: Cinema Paraíso , Tornatore, Giuseppe, Ministério da

Educação, Secretaria de Estado da Reforma Educativa ,(1988)

Se se pretender referir a utilização de um CD, deverão ser indicados:
Nome do artigo, nome do cd, cd-rom, local, editor, ano.
Exemplo: Gregorian:masters of chant chapter II, Alemanha, Edel, (2001)

Sempre que se queira incluir na bibliografia o resultado de uma pesquisa efetuada na Internet, constarão
da bibliografia:
Nome do autor (último nome, primeiro nome), título da página, data em que
encontrou o website, <endereço do website>.
Se o site não tiver um autor (o que é frequente), deverá referir-se a organização responsável pelos
conteúdos. Se não se obtiver esta informação, deverá indicar-se o nome do título da página, sublinhado,
seguido da data. O endereço do site deverá estar dentro dos caracteres <>.
Exemplo: Aprende e diverte-te! , Tipos de Poluição , 07-11- 2009, <http://aprenderbrincando.no.sapo.pt>

Numa situação em que se tenha recorrido a uma entrevista, deverão ser indicados:
Nome (último nome, primeiro nome) da pessoa entrevistada. Entrevistado(a) por (
nome do entrevistador, primeiro e último nome). Cidade, país (da entrevista), data
da entrevista.
No caso de se citar uma entrevista retirada de um periódico, deverá referir-se ainda o nome e número
desse jornal ou revista.
Como elaborar um Relatório Científico
Exemplo: Maestro, Carmen. Entrevistada por Barros, Elsa; Skapinakis, Helena. Noesis nº 82,

Julho/Setembro, Lisboa, 2010

http://quimica-na-web.planetaclix.pt/
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