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DESPACHO Ne 175/R/2016

Nos termos da allnea s) do n.r 1 da artlgo 37." dos E$tatutqs da Universidade Aberta publicados no

Di,tto do Reptblic\ 2,'sdrie, n.e 246, de 22 de dezembrode 2008, pelo Despacho Narmativo n.e

65-812008, homologo o5 termos da Polltlcr Editorial da Universldade Abertq em anexo ao presente

detpa(ho.

Lisboa, 21 de novembro de 2016.

Paulo Maria Bastor da Silva Dias
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ANEXO

CONSELHO TDITORIAL DA UNIVERSIDAOE AbERTA

Politica Editorial

Ponto 1.

Ambito

Uma Politica Editorial6 um documento de refer€ncia para o Conselho Editoriale para a instituigao,

em geral, e tem como objetivo estabelecer os principios e os crit6rios que vEo nortear as decis6es

relativas as publicaqSes a aprovar pelo conselho.

Ponto 2.

MissSo

Promover a cria9So, desenvolvimento e dissemina9ao do conhecimento nas vdrias dreas do saber,

atravEs da edi9eo de conterdos em diferentes suportes, privilegiando o suporte digital.

Ponto 3.
Vis:o

constituir-se como uma editora de referencia no meio acad6mico.

Ponto 4.
valores

TransparAncia;

Credibilidade;

tt'ca;

lnovag6o;

Exig€ncia;

Rigor.
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Ponto 5.
tinha Editorial

Decorrente da missSo e da estrat6Sia da LJniversidade Aberta (UAb), enquanto instituigSo de en5ino

universitdrio, a editora desenvolve a sua atividade nas vertentes cientifica, didiitico_pedag6gica e

cultural, atribuindo particular relevSncia aos temas da educaqeo a distancia e eleorning, a par das

mat6rias lecionadas nos cursos ministrados na instituigeo,

As obras s6o organizadas em publicaC6es peri6dicas e nas seguintes colegSes:

. Colee5oUniversitiiria;

' Ci6ncia e Cultura;

, Eleorning e Educageo a DistAncia;

. Oocumentos UAb.

o conselho Editorial estii aberto A rececSo de propostas de publicaEeo, a par de convites

endere9ados a autores de reconhecido mdrito.

As propostas de publicaqSo devem ser enviadas ao Conselho Editorial, pelos respetivos autores,

fundamentando a pertinencia e interesse da edieeo ao abriSo da politica editorial definida Cabe ao

Conselho Editorial analisar a relevSncia da temiitica e da proposta submetida, podendo recorrer a

especialistas para o coadjuvarem nessa apreciatSo.

Cabe ao Conselho Editorial igualmente decidir sobre as reedig6es.

A escolha do suporte de ediCeo d avaliada de acordo com as especificidades de cada documento,

tendo em especial atengeo a natureza da informae5o e os custos de produCSo.

A lingua de publicaeSo se16 preferencialmente a lingua portuguesa. A utilizagSo de outras l{nguas

ser5 avaliada, entre outros aspetos, em fungao do autor, da tipologia dos conteidos e do espago

de distribu;C5o.

Para potenciar a implantaceo da sua producao nos mercados_alvo, a UAb poderii estabelecer

protocolos e parcerias estrategicas com outra5 editoras-
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Ponto 6.
contrato com o{s) autot(es)

A editeo de todas as obras 6 obrlgatoriamente antecedida pela celebraeao de um contrato entre a

Universidade Aberta e o(s)autor(es)ou seus representantes letais os termos desse contrato se ra o

do conhecimento do Conselho Editorial.

Ponto 7.
Acesso Aberto

Tal como estabelecido na Politica lnstitucional de Acesso Aberto da UAb, a sustentabilidade da

misseoe projeto para a educagSo aberta e em rede naSociedade Digital, porparteda Universidade

Abeda, instituigSo piblica de Ensino a Distencia e Eleominq,lem, naquele documento, um dos seus

principais instrumentos para a concretiza(;o do acesso livre e literatura e produgSo cientifici.

Assumindo como objetivo maior ampliar a visibilidade, a circulaqSo e a difus5o do conhecimento

de forma responsivel e sustentdvel, a politica editorial da UAb estabelece um equilibrio entre o

desenvolvimento da atlvidade de uma editora comercial e os valores relativos b promoeSo do

acesso aberto ao conhecimento.

Serii permitido aos autores a disponibilizag5o dos documentos editados pela UAb em repositdrios

institucionais de acesso aberto em condie6e5 a definir nos respetivos contratos. sem prejui2o de se

poderem disponibillzar os metadados associados dqueles documentos, desde que sela indicado o

sitio da editora.
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