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DESPACHO Ne

74lR/2015

Tendo em conta que o nrmero e a qualidade des publica(6es cientificas t6m uma importancia
crucial e crescente no reconhecimento da qualidade e do prestigjo das universidades, sendo um
imoonanre indicador da sua din;mica e inovagbo.
Observando que, se os autores (doaentes, investigadores, bolseiros ou estudantesi omitirem na sua
afiliaCao institucional a refer€ncia, de forma normelizada, a Universidade Aberta, a visibilidade das
publicaC6es fica redu2ida, e a Universidade saird prejudicada nas comparae6es/rankings, na.ionais
e internacionais,

Considerando, ainda, que se torna necess6rio,

i

semelhanfa do que se passa na generalidade das
inslituit6es de ensino superior nacionais e internacionais, harmonizar a designagSo (Universidade
AbenaD nas pubiicaeSes cientificas.

Determino, nos termos e para efeilos da conjugageo dos artigos 30.e e 31.e da Estrutura Organica

da Universidade Aberta, na redaceSo da republicacSo feita pelo Regrlamento n.e 51012015,
publicado no Dierio da Repiblica, 2.! s6rie, n.e 162, de 20 de agosto e do adigo 37.e, n.a 1, alineas
u) e w), dos Estatutos da UAb, publicados pelo Despacho Normativo n.e 55-8/2008, no Didrio da
Reprblica,2.E s6rie, n.s 245, de 22 de dezembro, quei

X-

Deve exislir ume refer6ncia
?r

:

Universidade aberta em todas as publicae6es dos autores ligados

Universidade, seja como docentes, investigadores, bolseiros ou estudantes;

2- A Universidade

Aberta deve ser sempre referenciada da mesma forma, conforme a seguir
indicado, permitindo que as bases de dados biblioBrdficas internacionais identifiquem a
Universidade Aberta como uma instituiCao inica, potenciando a difusao da qualidade da sua
investigageo, promovendo o nimero de citae6es, consolidando a sua posi?eo

efi

ronkings, e

contribuindo, assim, para o seu reconhecimento internacional:

3-

Os docentes, investigadores, bolseiros ou estudantes da Universidade Aberta, e dos centros de

investigatSo de que a lJniversidede seja lnstituiCeo de Acolhimento, devem usar a designaCao

(universidade Abena> como afiliatSo das suas publicaC6es e co-publica!6es, bem como devem
ter em conta ajustificageo das regras de afiliatao, do anexo a este despacho;

4-

Os autores devem tamb6m colocar como afiliaceo. separada sempre por virgula, o nome do
Departamento, de acordo com as regras pr6prias de cada unidade org;nica;
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5- Sendo necessario o uso de m(tiplas aflliae6es institucionais, devem as mesmas ser separadas
Por parigrafo,

(e,

ou

(andrj

6- Os autores nao devem aflliar as publicat6es com acr6nimos, designadamente UAb;

N5o se deve hjfenizar a designafao da lJniversidad€ com outras designa96es. As pelavras
hif€nadas (utilizado do carater (r) seo consideradas globalmente e, por conseguinte/ cada
designae:o deixa de ser identificada indivjdualmente pelas buscas autom;ticas- Do mesmo

modo, n5o se deve utilizer a bara de fragao

(/,

para separar vocrbulos em substituigeo da

vkgula;
8- Nos aasos em que as publicaC6es neo refimm explicitamente, e de acordo com as regras agora
definidas, a afiliaqeo do investi8ador e Universidade Aberta, sem prejuizo de outras eventuais
medidas que venham a ser tomadas, implica, desde jr, que as mesmas publica!6es n5o podem
ser contadas para efeitos de avalia9ao ou concurso do investigador em causa na UAb.

9- O present€ despacho, e o seu anexo, produza efeitos a parti. da presente data.

Lisboa, Unive.sidade Aberta,9 dejunho de 20
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ANEXO AO DESPACHO N.P 7+R.2076
NORMAS PARA AFILIACAO DOS AUTORES DA UNIVERSIDADE ABERTA
Justificacao das regras de afiliacao
As entidades que gerem as bases de dados bibliogr6ficas procedem, com uma metodologia propria,
a normalizaeSo das afiliaeSes presentes em cada publicaqeo, associando, posteriormente/ cada uma
das afiliaeSes normalizadas a uma Instituigao ou Universidade. Se os autores utilizarem acr6nimo5
ou abreviag6es das slas Universidades, essas variat6es poderao n5o ser contabiliadas

Dev€ri dar-se preferencia

i

designagEo "lJniversidade Aberta" em portu8uds.

Para al6m da designaCao da universidade, deverii tamb€m constar o nome da unidade organica
e/ou do centro de investigaeeo de que o autor seja membro integrado, assim como o enderego
postal, de acordo com as regras pr6prias de cada unidade organica, utilirando-se para o efeito a
grafia mais conveniente. Recomenda-se a utilizaESo do nome da unidade 0rg6nica e/ou do centro
de investiRacao em portuguas para evita r' va riae6es do nome motivadas pela t.adurao
Exemplos

O endereeo institucional a.onstar no cabetalho das publicaf6es cientificas deve obedecer a um
dos seguintes formatos:
- Depanamento, universidad€ Aberta, endereeo, Portugal,

- Entidade (Laborat6rio, Centro, lnstituto, Laborat6rio Associado, ou outra unidede de l&D
em que o autor esteja integrado), Universidade Aberta, enderero, Portugal-

Exemplos de afiliaeSo .orr€ta:

1)

Depanamento de CiCnclas Sociais

e de

Gestao, Universidede Aberta, Rua da

Escola

Polit6cnica, 147, 1269-001, Lisboa, Portueal.

2)

CEMRI, Universidade Aberta, Rua da Escola Politdcnica, 147, 1269_001tisboa, PonuSal.

cenrro de Estudos das Migrat6es e das

ReLae6es lnterculturais, Universidade Aberta, Rue

da Escola Po lt6cnica, 147, 1259-001Lisboa, Portugal.

@@

PdC.3 de 4

i) i'

i

AbERTA
www,uab,pt

3)

4)

lE@D, Universidade Aberta/ Rua da Escola Polit6cnica, 147, 1259-OO1 Lisboa, Portugat.

Laborat6rio de EducaCao a Distanria e elearnin8, Universidade Aberta, Rua da
Polit6cnica, 147, 1269{01 Lisboa, Po(ugal.

Escola

Departamento de Ciencias Eratas e Tecnol6gicas, Universidede Aberta, Rua da

Escola

Polk6cnica, 147, 1269,001 Lisboa, Portugal.
CEMAT-Ci6ncias, Universidade de tisboa, Campo Grande 4, 1500-616 Lisboa, portugal

Exemplos de afiliaCSo incorrera:

1)

CEMRI-Universidade Aberta, Rua da Escola Politdanica, 147, 1269{01 Lisboa, Portugal.

Ao hifenar, criou-se uma nova entidade que n6o 6 considerada nem como CEMRI nem
como Universidade Aberta. Em substitujceo do hifen devera ser utilizada a virgula

2)

(,).

LE@D/Universidade Aberta, Rua da Escole Polit6cnica, 147, 1269-001 tisboa, Portugal.

(/r

tem o mesmo efeito que o hifen, Tambdm neste caso, em
substituieeo do hifen deverii ser utilizada a virgula (, D.
A insereSo da barra defreTeo

3)

CEMRI, UAb, Rua da EscoLa Polit6.nica, 147,

1269{01lisboa, Portugal.

(UAbr pode neo ser identificada como (Universidade Aberta, pelos motores de
autorniticos,

4)

busca

A designateo da Universidade deve16 ser escrita por extenso.

LJniversidade Aberta/Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.
CEMRI,

U

niversldade Aberta/CH

lJ

l- Un:versidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.

No caso de artigos cientificos escritos em

colaborageo com autores de outras
lJniversidades, as afiliaC6es devem ser separadas por (er, Ao utili2ar-se a barra de fra(:o
(/r a separar as duas afiliaCSes, gera-se uma nova entidade, a qual n:o serii identificada
pelas bases de dados bibliogriificas.

5)

LE@D, Rua da Escola Polit€cnica,

Falta (universidade Abertar.
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147,1269{01 Lisboa, Portugal.

