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                                                            Nota Técnica 

CAT/4 SSIIBBUULL  
Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de Lisboa 

 2009 Abril 15 

 
Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de Lisboa 

Abril, 2009 
 
Especificações para a Catalogação de teses e outros trabalhos académicos: 
reformulação da Nota CAT/4 (Janeiro 2004). 
 
 
   
Nota Introdutória 
 
A necessidade de uniformização num catálogo colectivo implica a existência de regras e procedimentos 

comuns, pelo que se dá continuidade à realização de Notas Técnicas que deverão ser observadas e 

respeitadas por todas as bibliotecas cooperantes do SIBUL. 

 

Preâmbulo 

 
Com o aparecimento de novos campos UNIMARC, o Grupo de Normalização reestrutura a Nota Técnica 

CAT/4 de 16 de Janeiro 2004 e emite a Nota Técnica CAT/4/2009 de Abril de 2009, com o objectivo de 

actualizar os procedimentos na catalogação de forma a garantir consistência e qualidade nos registos 

produzidos pelo SIBUL.  

 

A descrição bibliográfica de teses e outros trabalhos académicos deve obedecer ao estabelecido nas Regras 

Portuguesas de Catalogação e ISBD (M).  

Nesta Nota Técnica são definidos os campos específicos para o tratamento destes documentos no âmbito do 

SIBUL. 
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1. Teses de doutoramento, mestrado, licenciatura, trabalhos de projecto e 
relatórios de estágio 

 
 
1.1 Definição de tese, trabalho de projecto e relatório de estágio 
 
Entende-se por tese todo o trabalho original, aprovado e defendido perante um júri para obtenção de grau 

académico: doutoramento, mestrado e licenciatura.  

 

Entende-se por trabalho de projecto e relatório de estágio todo o trabalho original, aprovado e defendido 

perante um júri para a concessão do grau de Mestre. 

Estas provas académicas são realizadas no âmbito do 2º e 3º ciclos de estudos, de acordo com os princípios 

do Processo de Bolonha. 

 

1.2 Responsabilidade do tratamento técnico 
 
A catalogação das teses de doutoramento aprovadas e defendidas no âmbito da Universidade de Lisboa é da 

responsabilidade dos Serviços de Documentação da Universidade de Lisboa (SDUL), sendo o preenchimento 

do bloco 6xx da responsabilidade das bibliotecas da UL, exceptuando o termo de indexação de forma (campo 

608), previamente preenchido pelos SDUL. 

 

A catalogação e indexação das teses de licenciatura, mestrado, trabalhos de projecto e relatórios de estágio 

aprovados e defendidos nas unidades orgânicas da Universidade de Lisboa são da responsabilidade das 

bibliotecas da UL. 

 

A catalogação e indexação das teses de doutoramento, mestrado, licenciatura e outros trabalhos académicos 

de outras universidades, existentes nas bibliotecas da UL, são da responsabilidade destas. 

 
1.3 Especificações: campos UNIMARC 
 
Campo 100 – Dados gerais de processamento 
 
Tipo de data: h 
Data 1 – Data de aprovação expressa em edital 
Data 2 – Data de publicação expressa na tese 

 
Notas: 
 
1. No subcampo $d do campo 210 deve colocar-se a data de publicação expressa na tese (data 2 do campo 
100). 
 
2. A informação sobre o tipo de data para as teses, trabalhos de projecto e relatórios de estágio de outras 
universidades, deve constar, apenas, em data 2, por falta de elementos que permitam com segurança datar a 
atribuição destes graus.  
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Campo 105 – Dados codificados 
 

Tabela dos elementos de comprimento fixo do subcampo $a 

Nome dos elementos 
Número de 
caracteres 

Posição dos 
caracteres 

Teses de doutoramento, mestrado, 
licenciatura, trabalhos de projecto, 
relatórios de estágio e outros 
trabalhos académicos

 

(1) Códigos de ilustração 4 0-3 
a (com ilustrações) 
ou  
 y (sem ilustrações) 

(2) Códigos de forma de 
conteúdo 

4 4-7 

m   (trabalho, tal como foi originalmente 
submetido a um júri) 
ou 
v (trabalho revisto para publicação 
comercial) 

(3) Código de conferência 
ou encontro) 

1 8 0 (não é uma conferência) 

(4) Indicador de 
Festschrift 

1 9 0 (não é um Festschrift ) 

(5) Indicador de índice 
 

1 10 
0 (sem índice) 
1 (tem índice) 

(6) Código de literatura 1 11 Y (texto não literário)  

(7) Código de biografia 1 12 Y (texto não biográfico) 

 
 
Exemplo:  
 
105##$ay###m###001yy  (obra sem ilustrações) 
 
105##$aa###m###001yy  (obra com ilustrações) 

 
 
Campo 200 – Título e menção de responsabilidade 
 
Os orientadores devem passar a ser indicados em $g (e não em 328 $a), fazendo-se a respectiva 

recuperação no campo 702, com o código de função $4 727. 

 

Campo 210 – Publicação, distribuição, etc.  
 
No subcampo $c deve colocar-se [s.n.]. 

No subcampo $d deve colocar-se a data de publicação expressa na tese (data 2 do campo 100). 

 

Campo 215 – Descrição física 
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No subcampo $e, deve colocar-se o material acompanhante, quer este se apresente em forma impressa ou 

electrónica. 

Opcionalmente, poder-se-á proceder à catalogação específica do material acompanhante ou à sua descrição 

em nota de conteúdo no registo mãe. 

 

Nota: A versão electrónica da tese impressa (CD/DVD) não é considerada material acompanhante, devendo 

ser referenciada no campo 856. 

 

Exemplo: 

 
215##$a3 vol.,$e1 CD 

 
 
Campo 300 – Notas gerais 
 

Este campo pode ser utilizado para indicar patrocinadores e incluir os elementos identificadores do projecto 

ou bolsa. Esta informação pode constituir uma entrada no campo 712 $a com o código de função $4 400. 

 
Exemplo: 

 

300##$aFinanciado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia – SFRH/BD/9757/2003 

 
300##$aSponsored by Environmental Mutagen Society 
 
 

Campo 328 – Nota de tese 
 
O campo 328 deve ser utilizado na catalogação de teses de doutoramento, mestrado e licenciatura, 

trabalhos de projecto e relatórios de estágio.  

 

O UNIMARC prevê que o preenchimento deste campo possa ser feito de forma estruturada ou não 

estruturada.  

 

O SIBUL recomenda a utilização do método estruturado, por permitir a posterior recuperação da informação 

nele incluída.  

 

Todas as designações preenchidas nos subcampos devem ser indicadas por extenso.  
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Os subcampos definidos para este campo são os seguintes: 

 

Etiqueta Indicadores 

Identificador 
de 

Subcampo 
R / NR Descrição 

328 1ª Pos. 2ª Pos. 
 
 

R Nota de dissertação ou tese 

  #        

    
0 estruturada 
1 não estruturada 

     

      $a NR 
Texto da nota (não aplicável no âmbito 
do SIBUL) 

      $b NR 
Especificações da dissertação ou tese e 
tipo de grau académico.  

    $c NR Área científica do grau académico. 

    $d NR Ano do grau académico. 

    $e NR Instituição que confere o grau académico. 

   $t NR 
Título de outra edição da dissertação ou 
tese (não aplicável no âmbito do SIBUL) 

   $z R Texto que precede ou segue a nota. 

 

Exemplos: 

328#0$bTese de doutoramento$cGeografia(Geografia Humana)$eFaculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa$d2001 

328#0$bTese de mestrado$cBiologia (Biologia Vegetal)$eFaculdade de Ciências, 
Universidade de Lisboa$d2001 

328#0$bTese de licenciatura$cFilologia Germânica$eFaculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa$d1974 

328#0$bTrabalho de projecto de mestrado$cCiências da Educação (Formação de 
Adultos)$eFaculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de 
Lisboa$d2008 

328#0$bRelatório de estágio de mestrado$cCiências da Educação (Formação de 
Adultos)$eFaculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de 
Lisboa$d2008 

 
 

Campo 608 – Cabeçalho de forma, género ou características físicas 
 
Novo campo UNIMARC utilizado para cabeçalho de forma, género ou características físicas. 
 
O texto indicado anteriormente em 606 $a deve ser preenchido no campo 608 $a. 
  
Deverá utilizar-se os termos “Teses” (e não “dissertação”), “Trabalhos de projecto de mestrado” e 
“Relatórios de estágio de mestrado” na especificação do cabeçalho de forma. 
 
O $z (subdivisão cronológica), usado para indicar o ano de aprovação da tese e de outros trabalhos 
académicos, deve ser preenchido, apenas, para a produção académica da Universidade de Lisboa. 
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Não utilizar este campo para registar a data de edição. 
 
Em $2, indicar a sigla da biblioteca que procedeu à indexação do documento (aplicável no âmbito do 
SIBUL). 
 
 
Exemplo: 
 
608##$aTeses de doutoramento$z2007$2SDUL 
 
608##$aTeses de mestrado$z2007$2ULFP 
 
608##$aTeses de licenciatura$z1974$2ULLE 
 
608##$aTrabalhos de projecto de mestrado$z2008$2ULFP 
 
608##$aRelatórios de estágio de mestrado$z2008$2ULFP 

 
 

Campo 700 – Autor – pessoa física (responsabilidade intelectual principal) 

• Autor 

O nome do autor da tese deve ser recuperado no campo 700.  

Na criação deste ponto de acesso, é fundamental verificar cuidadosamente, no índice de autores, se já 

existe este encabeçamento. Esta chamada de atenção justifica-se pelo facto de, nos trabalhos académicos, 

os autores se identificarem normalmente com o nome completo, muitas vezes diferente daquele que usam 

em obras anteriormente publicadas. Quando se verificar esta situação e não existir qualquer remissiva no 

registo de autoridade para a forma mais completa do nome, ela deve ser acrescentada de acordo com as 

especificações das Notas Técnicas AUT1 e AUT3. 

 http://ulisses.sibul.ul.pt/sibul/html/notas.htm 

 

Campo 702 – Autor (responsabilidade intelectual secundária) 
 

• Orientador e co-orientador 

 

Os nomes do orientador e co-orientador da tese devem ser recuperados no campo 702.  

Na criação deste ponto de acesso, é fundamental verificar cuidadosamente, no índice de autores, se já 

existe este encabeçamento. Esta chamada de atenção justifica-se pelo facto de, nos trabalhos académicos, 

os autores se identificarem normalmente com o nome completo, muitas vezes diferente daquele que usam 

em obras anteriormente publicadas. Quando se verificar esta situação e não existir qualquer remissiva no 

registo de autoridade para a forma mais completa do nome, ela deve ser acrescentada de acordo com as 

especificações das Notas Técnicas AUT1 e AUT3. 

http://ulisses.sibul.ul.pt/sibul/html/notas.htm 
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No subcampo $4 – Código de função, deve colocar-se a indicação conforme especificação do orientador: 
 
695 - Para orientador científico de tese (Pessoa que dá consistência científica, pedagógica ou histórica à 
concepção e realização do trabalho) 
727 - Para orientador de tese (Pessoa sob a supervisão da qual um candidato a um grau académico elabora 
e apresenta o trabalho) 
 
 
Exemplo: 
 
702#1$aAntunes,$bJorge Miguel,$f1940- $4695 
 
702#1$aCabral,$bAna Luísa,$f1949- $4727 

 
 
Campo 712 – Colectividade – Autor (responsabilidade intelectual secundária) 
 
• Universidade  
 
A instituição universitária que confere o grau académico de doutoramento, mestrado ou licenciatura deve ser 

recuperada no campo 712, com o código de função 295 (Instituição que confere o grau académico). 

 

Etiqueta Indicadores 
Identificador de 

Subcampo 
R / NR Descrição 

  1ª pos. 2ª pos.       

712       
Nome de colectividade -autor 
(responsabilidade intelectual secundária)   

  0      Colectividade - instituição  

    2     Nome com entrada por ordem directa  

      $a NR 

Elemento de entrada (nome da instituição 
universitária por extenso), seguido de ponto ( . ), 
caso haja necessidade de registar em $b uma 
subdivisão.  

      $b R 
Subdivisão (caso se verifique, também, por 
extenso)    

      $4 R Código de função 295 

 

 

Na criação deste ponto de acesso, é fundamental verificar cuidadosamente, no índice de autores, se já 

existe este encabeçamento. Caso não exista, deve ser acrescentado de acordo com as especificações das 

Notas Técnicas AUT1 e AUT3 

http://ulisses.sibul.ul.pt/sibul/html/notas.htm 

 
Exemplo: 

 
71202$aUniversidade de Lisboa$4295 
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• Patrocinadores 
 

Os patrocinadores (colectividade -instituição) podem ser recuperados no campo 712 $a, com o código de 

função $4 400. 

 

Etiqueta Indicadores 
Identificador de 

Subcampo 
R / NR Descrição 

  1ª pos. 2ª pos.       

712       
Nome de colectividade - autor 
(responsabilidade intelectual secundária)   

  0      Colectividade -instituição  

   1     Nome com entrada por designativo geográfico  

    2     Nome com entrada por ordem directa  

      $a NR 
Elemento de entrada (nome da instituição), 
seguido de ponto ( . ), caso haja necessidade de 
registar em $b uma subdivisão.  

      $b R 
Subdivisão (caso se verifique, também, por 
extenso)    

      $4 R Código de função 400 

 
 
Exemplo: 

 
71201$aPortugal.$bFundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação$4400 
 

 
Campo 856 – Localização e acesso electrónico 
 
Nota: A UL procede à aquisição do Handle System, mecanismo para atribuição de URL’s persistentes. 

Informação específica sobre o preenchimento do campo 856 será divulgada após a implementação deste 

sistema. 

 
 
2. Outros trabalhos académicos 

 
Enquadram-se neste grupo trabalhos de investigação ou de pesquisa submetidas a um júri, como 

suporte de candidatura a um grau mais elevado ou a uma determinada qualificação profissional ou a outra 

distinção, designadamente: 

• Provas complementares de doutoramento; 

• Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica; 

• Provas de habilitação ao título de professor agregado (Relatório);  

• Provas de habilitação ao título de professor agregado (Lição de síntese); 

• Provas de habilitação ao título de professor associado (Relatório); 
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• Provas de habilitação ao título de professor extraordinário (Relatório); 

• Provas de habilitação ao título de professor extraordinário (Lição de síntese); 

• Provas de habilitação ao título de professor auxiliar (Relatório); 

• Outros. 

 
2.1 Responsabilidade da catalogação 

 
A catalogação destes trabalhos é da responsabilidade das bibliotecas das unidades orgânicas da UL. 
 
 
2.2 Especificações: campos UNIMARC 

 
 
Campo 100 – Dados gerais de processamento 
 
Tipo de data: d 
Data 1 – Data expressa em edital (quando ocorra) e/ou presente na obra 
Data 2 – Em branco 

 
 
Campo 105 – Dados codificados 
 
O código da forma de conteúdo (posição dos caracteres 4-7) deverá ser ‘m’. 
 
 
Exemplo: 

  
105##$a####m###000yy    

 
 
Campo 210 – Publicações, distribuição, etc.  
 
No subcampo $c, deve colocar-se [s.n.] 
 
 
Campo 300 – Notas gerais 
 

Para estes trabalhos académicos, passa-se a preencher o campo 300 em substituição do campo 328, 

utilizado para as teses de doutoramento, mestrado e licenciatura, trabalhos de projecto e relatórios de 

estágio. 

 

Exemplos: 
 

300##$aProvas de habilitação ao título de professor agregado do 3.º Grupo de 
Ciências Jurídico-políticas da Faculdade de Direito (Lição de síntese), 2007 

300##$aProvas de habilitação ao título de professor associado do 1.º Grupo de 
Línguas e Literaturas Clássicas da Faculdade de Letras (Relatório), 2006 
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Campo 608 – Cabeçalho de forma, género ou características físicas 
 

Novo campo UNIMARC para cabeçalho de forma, género ou características físicas.  

O texto indicado anteriormente em 606 $a deve ser preenchido no campo 608 $a.  

O $z (subdivisão cronológica) deve ser preenchido para indicar o ano da apresentação do trabalho e, 

apenas, para a produção académica da Universidade de Lisboa. 

Em $2, indicar a sigla da biblioteca que procedeu à indexação do documento (Aplicável no âmbito do 

SIBUL). 

 

 

Exemplos: 
 

 
608##$aProvas de habilitação ao título de professor agregado (Lição de síntese) 
$z2007$2SDUL  
 
608##$aProvas de habilitação ao título de professor associado (Relatório) 
$z2006$2ULLE 
 
 

Campo 700 – Autor – pessoa física (responsabilidade intelectual principal) 

• Autor 

O nome do autor da tese deve ser recuperado no campo 700.  

Na criação deste ponto de acesso, é fundamental verificar cuidadosamente, no índice de autores, se 

já existe este encabeçamento. Esta chamada de atenção justifica-se pelo facto de, nos trabalhos 

académicos, os autores se identificarem normalmente com o nome completo, muitas vezes diferente 

daquele que usam em obras anteriormente publicadas. 

Quando se verificar esta situação e não existir qualquer remissiva no registo de autoridade para a forma mais 

completa do nome, ela deve ser acrescentada de acordo com as especificações das Notas Técnicas AUT1 e 

AUT3. 

 http://ulisses.sibul.ul.pt/sibul/html/notas.htm 

 
 
Campo 712 – Colectividade - Autor (responsabilidade intelectual secundária) 
 
• Universidade  
 

A instituição universitária à qual o autor se candidata deve ser recuperada no campo 712, com o código de 
função 295, da seguinte forma:  
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Etiqueta Indicadores 
Identificador de 

Subcampo 
R / NR Descrição 

 1ª pos. 2ª pos.    

712     
Nome de colectividade -autor 
(responsabilidade intelectual secundária) 

 0    Colectividade -instituição 

  2   Nome com entrada por ordem directa 

   $a NR 
Elemento de entrada (nome da instituição), 
seguido de ponto ( . ), caso haja necessidade de 
registar em $b uma subdivisão. 

   $b R 
Subdivisão (caso se verifique, também, por 
extenso) 

   $4 R Código de função 295 

 

Na criação deste ponto de acesso, é fundamental verificar cuidadosamente, no índice de autores, se já 

existe este encabeçamento. Caso não exista, deve ser acrescentado de acordo com as especificações das 

Notas Técnicas AUT1 e AUT3. 

http://ulisses.sibul.ul.pt/sibul/html/notas.htm 

 
Campo 856 – Localização e acesso electrónico 
 
Nota: A UL procede à aquisição do Handle System, mecanismo para atribuição de URL’s persistentes. 

 

Informação específica sobre o preenchimento do campo 856 será divulgada após a implementação deste 

sistema. 
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EXEMPLOS 

 

1. Registo bibliográfico de tese de doutoramento 

   
FMT   BK 

LDR     -----nam—22--------4500___ 

001     1 000530730 

100     $a20080604h20082008k--y0pory0303----ba 

101 0   $aeng 

102     $aPT 

105     $ay___m___001yy 

200 1   $aStudy of CFTR mutants and their processing properties$estructural 
implications$b[texto policopiado]$fLuísa Maria da Silva 
Pissarra$gorient. Margarida D. Amaral 

210     $aLisboa$c[s.n.]$d2008 

215     $aXXXII, 115 p.$d30 cm 

328   0 $bTese de doutoramento$cBioquímica (Genética Molecular)$eUniversidade 
de Lisboa, Faculdade de Ciências$d2008 

606   $aGenética molecular$2ULSD 

608   $aTeses de doutoramento$z2008$2SDUL 

675     $a577.2$vBN$zpor 

700   1 $aPissarra,$bLuísa Maria da Silva,$f1977- 

702   1 $aAmaral,$bMargarida,$f1958-$4727 

712 0 2 $aUniversidade de Lisboa.$bFaculdade de Ciências$4295 

712 0 1 $aPortugal.$bFundação para a Ciência e Tecnologia$4400 

801   0 $aPT$bBN$gRPC  
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2. Registo bibliográfico de tese de mestrado 

 
FMT   BK 

LDR     -----nam—22--------4500___ 

001     1 000530945 

100     $a20080710h20082007k--y0pory0103----ba 

101 0   $apor 

102     $aPT 

105     $aa___m___001yy 

200 1   $a<<A>> importância da partícula de reconhecimento de sinal para a 
viabilidade de Streptococcus pneomoniae$fElsa Sofia Leal Costa Pinto 
Rodrigues$gM. Leonor Faleiro 

210     $aLisboa$c[s.n.]$d2007 

215     $aXVII, 117 f.$cil.,tabelas, graf.$d30 cm 

328   0 $bTese de mestrado$cMicrobiologia clínica$eUniversidade de Lisboa, 
Faculdade de Medicina$d2008 

606   $aStreptococcus pneomoniae$2MeSH 

608   $aTeses de mestrado$z2008$2ULFM 

675     $a616-093/-098(043.2)$vBN$zpor 

700   1 $aRodrigues,$bElsa Sofia Leal Costa Pinto,$f1980- 

702   1 $aFaleiro,$bM. Leonor$4727 

712 0 2 $aUniversidade de Lisboa.$bFaculdade de Medicina$4295 

712 0 1 $aPortugal.$bFundação para a Ciência e Tecnologia$4400 

801   0 $aPT$bBN$gRPC 
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3. Registo bibliográfico de relatório de estágio de mestrado 
 

FMT   BK 

LDR     -----nam—22--------4500___ 

001     000530730 

100     $a20080604h20082008k--y0pory0303----ba 

101 0   $apor 

102     $aPT 

105     $ay___m___001yy 

200 1   $a<<A>> avaliação das aprendizagens na legislação e nas práticas de 
uma Direcção Regional de Educação$b[texto policopiado]$fAna Carina 
Simão de Sousa$gorient.  Domingos Fernandes 

210     $aLisboa$c[s.n.]$d2008 

215     $aVII, 85 f.$eCD-ROM$d30 cm 

328   0 $bRelatório de estágio de mestrado$cCiências da Educação (Avaliação da 
Educação)$eUniversidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação$d2008 

606   $aAvaliação da aprendizagem$2ULFP 

608   $aRelatórios de estágio de mestrado$z2008$2SDUL 

675     $a371.26$vBN$zpor 

700   1 $aSousa,$bAna Carina Simão de,$f1983- 

702   1 $aFernandes,$bDomingos,$f1953-$4727 

712 0 2 $aUniversidade de Lisboa.$bFaculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação $4295 

712 0 1 $aPortugal.$bFundação para a Ciência e Tecnologia$4400 

801   0 $aPT$bBN$gRPC 
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4. Registo bibliográfico de tese revista para publicação comercial 

 
FMT   BK 

LDR     01301nam--22--------4500 

001     1 0094489 

010   $a972-23-1848-9 

100     $a19941107d1994----k--y0pory0303----ba 

101 0   $apor 

102     $aPT 

105     $aa___v___001yy 

200 1   $Arquitectura e escultura de Mafra$eretórica de 
perfeição$fJosé Fernandes Pereira$gfot. José Pedro de Aboim 
Borges 

210     $aLisboa$cPresença$dcop. 1994 

215     $395 p.$c[32] est.$d27 cm 

225 2  $aCultura portuguesa$v3 

300    $aApresentada originalmente como tese de  doutoramento em  
História de Arte, séc. XV-XVIII, Universidade Nova de 
Lisboa, 1992  

606   $aArquitectura$yPortugal$zséc. 17-18$2ULLE 

675     $a726.7(469.41)$vBN$zpor 

675   $a7.034(469)$vBN$zpor 

675   $a94(469)”16/17”$vBN$zpor 

700   1 $aPereira,$bJosé Fernandes,$f1953- 

702  1 $aBorges,$bJosé Pedro de Aboim,$f1952-$4600 

801   0 $aPT$bBN$gRPC 
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5. Registo bibliográfico de outros trabalhos académicos 

 
FMT   BK 

LDR     00890nam--22--------4500 

001     1 000509803 

100     $a20071106d2007----k--y0pory0303----ba 

101 0   $apor 

102     $aPT 

105     $ay__m___001yy 

200 1   $Paisagens mediterrânicas $eoportunidades e desafios para a 
conservação dos Carnivora$fMaria Margarida de Mello dos 
Santos Reis Guterres da Fonseca 

210     $aLisboa$c$[s.n.]$d2007 

215     $18 p. 

300    $aProvas de habilitação ao título de professor agregado do 
Grupo de Biologia Animal (Lição de síntese), 2007  

606   $aBiologia animal$2ULSD 

608   $aProvas de habilitação ao títul 
o de professor agregado (Lição de síntese)$z2007$2ULSD 

675     $a599$vBN$zpor 

700   1 $aReis,$bMargarida Santos,$f1955- 

712 0 2 $aUniversidade de Lisboa.$bFaculdade de Ciências$4295 

801   0 $aPT$bBN$gRPC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


