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A UMinho Editora

A UMinho Editora foi criada oficialmente
pelo Despacho RT-93/2018 de 14 de 

dezembro de 2018.

Foi apresentada oficialmente a 18 de 
fevereiro de 2019, na cerimónia do           
45º Aniversário da UMinho e com o 

lançamento do livro Abrir "o Paço" à cidade.

https://doi.org/10.21814/uminho.ed.2

https://editora.uminho.pt/pt/About/Regulamento
https://doi.org/10.21814/uminho.ed.2
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Objetivo

A UMinho Editora tem por objetivo editar obras em suporte digital 
e/ou papel, disponibilizando aos alunos, docentes e investigadores 
do ensino superior, bem como ao público em geral, textos de 
elevada qualidade científica e pedagógica e obras de divulgação 
científica, artística e cultural, contribuindo para promover o 
desenvolvimento do ensino e da investigação e consolidar 
o prestígio e imagem da UMinho a nível nacional e internacional.
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Referenciais

A UMinho Editora pauta-se pelos referenciais 
da Ciência Aberta, bem como pelos desígnios 
da sustentabilidade ambiental, apostando 
preferencialmente na edição digital, 
disseminada através de serviços e plataformas 
online para publicação de revistas e livros (…)
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Órgãos

A. Diretor, nomeado e exonerado pelo Reitor
B. Conselho Científico e Editorial

a) O Diretor;
b) Um representante de cada unidade orgânica da
UMinho, indicado pelo respetivo Presidente;
c) O Diretor dos serviços de documentação da
Universidade
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SERVIÇOS

Publicação de 
livros

Alojamento de 
revistas

Atribuição de 
DOI

Apoio e 
suporte
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Website
(editora.uminho.pt)

Livros
ebooks.uminho.pt

Revistas 
Científicas
revistas.uminho.pt
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Plataformas

• Baseadas em código aberto

• Interoperáveis

• Otimizadas para indexação/visibilidade nos motores de 
pesquisa

• Integrações com outros serviços (DOI, métricas,...)
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Alojamento de revistas

Quem pode usar o serviço?
• Revistas, novas ou já existentes, associadas a UOEI da 

UMinho

• Como? Preenchendo o formulário:  
https://forms.gle/KiDWr1NmQEyucQU87

• O que é? Uma plataforma com um software open source
utilizado globalmente, Open Journal Systems, onde é 
possível gerir todo o processo editorial de publicação de 
uma revista: https://revistas.uminho.pt/

https://forms.gle/KiDWr1NmQEyucQU87
https://revistas.uminho.pt/
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Revistas da UMinho Editora

As seguintes revistas encontram-se alojadas 
na UMinho Editora:
- Comunicação e Sociedade

- Anthropocenica. Revista de Estudos do Antropoceno e Ecocrítica

- Estudos de Identidade e Intermedialidade

- FORUM

- H2D|Revista de Humanidades Digitais

- Perspectivas - Journal of Political Sciences

- Physis Terrae - Revista Ibero-Afro-Americana de Geografia Física e Ambiente

- Revista Lusófona de Estudos Culturais

- UNIO - EU Law Journal

- Vista – Revista de Cultura Visual

https://revistacomsoc.pt/
https://revistas.uminho.pt/index.php/2i
https://revistas.uminho.pt/index.php/forum
https://revistas.uminho.pt/index.php/h2d
https://www.perspectivasjournal.com/
https://revistas.uminho.pt/index.php/physisterrae
http://www.rlec.pt/index.php/rlec
https://revistas.uminho.pt/index.php/unio/
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Implementações

• Publicação em formatos alternativos (HTML / JATS-XML)

• Incorporação de melhorias e inovações

• Apoio individualizado

• Uso de Identificadores de Autor (ORCID)

• Associação de financiamento à publicação

• Integração no Portal RCAAP (b-on e Ciência Vitae)

• ... focadas no contexto de uma Ciência Aberta!
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Indicadores

• Mais de 30 ações de apoio

• Mais de 1700 publicações disponíveis

• Mais de 75 mil acessos desde jan. 2019.

Visitas totais às revistas – Google Analytics
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Atribuição de DOI
Um identificador DOI é permanentemente atribuído a um objeto de forma 
a fornecer uma ligação persistente e resolúvel para um objeto em 
redes digitais. Os identificadores persistentes DOI permitem a 
identificação inequívoca de uma publicação e a sua correta e clara 
referenciação para efeitos de divulgação (referências bibliográficas, 
páginas pessoais, currículos, portais de pesquisa, etc...)

Os DOIs são só para publicações da UMinho Editora?
Não, são para publicações académicas e científicas associadas à 
Universidade do Minho e às suas unidades orgânicas (UOEI, Unidades 
Culturais e Serviços).

Formulário de adesão: https://forms.gle/DX8BaVRH7KGMQs1J6

https://forms.gle/DX8BaVRH7KGMQs1J6
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1938 DOIs atribuídos

3 Relatórios

48 Livros

1 Capítulo de Livro

1886 Artigos em Revista

8% com ORCIDs

97% disponíveis para text mining

93% com abstracts
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Apoio e suporte
• Apoio técnico a gestores de revistas científicas:

• Apoio no esclarecimento de dúvidas sobre como gerir a sua 
publicação e respetivo processo editorial, recomendação de boas 
práticas e identificação de tecnologias, normas e diretrizes relevantes;

• Formação de gestão editorial em Open Journal Systems e Open 
Monograph Press (com datas marcadas e a pedido)



16SLIDE :

Apoio e suporte
• Apoio técnico a gestores de revistas científicas:

• Consultoria e apoio na indexação e integração em agregadores e 
bases de dados:

• análise e proposta de melhorias a implementar nas revistas 
científicas;

• apoio na identificação e envio das revistas científicas para 
agregadores e bases de dados relevantes da área de conhecimento.
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Publicação de livros

Como submeter um livro para apreciação da UMinho Editora:

✓ Preparar um resumo de até quatro páginas A4

✓ Preencher e assinar a Declaração de autoria e 
autorização e publicação: 
https://editora.uminho.pt/pt/Servicos/Livros

✓ Preencher o Formulário de Proposta de Edição: 
https://forms.gle/GUKYRneetH2T3jkN9

https://editora.uminho.pt/pt/Servicos/Livros
https://forms.gle/GUKYRneetH2T3jkN9
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Workflow de publicação de livros

2014

2016

Nova 
proposta

Avaliação
pelo CCE 

Avaliação
por dois
revisores

Design 
editorial

Revisão
de 

provas

Publicação

https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho

https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho
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Publicação dos livros

Formato papel:

http://store.uminho.pt/pt/uminho-editora-pubicacoes

Outros canais de distribuição/venda em análise e 

negociação

Formato e-book: 

https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho

http://store.uminho.pt/pt/uminho-editora-pubicacoes
https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho
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Publicação dos livros

https://play.google.com

Em regime de print-on-demand na Amazon

https://play.google.com/
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Loja UMinho

http://store.uminho.pt/pt/uminho-editora-3

http://store.uminho.pt/pt/uminho-editora-3
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Livros da UMinho Editora
A UMinho Editora conta já com 9 títulos publicados:

Formatos de publicação:

Digital e papel

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books, Google 

Play Livros, Loja da UMinho

Acesso aberto

Formatos de publicação:

Papel e Digital

Canais de distribuição: Plataforma de 

e-books* e Google Play Livros

Acesso aberto

Formatos de publicação:

Papel e digital

Canais de distribuição: Plataforma de 

e-books, Google Play Livros, Loja da 

UMinho, Amazon

Acesso aberto

* https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho
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Livros da UMinho Editora

Formatos de publicação:

Digital

Canais de distribuição: Plataforma 

de e-books e Google Play Livros

Acesso aberto

Formatos de publicação:

Papel e Digital

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books e Google 

Play Livros

Acesso aberto

Formatos de publicação:

Papel e Digital

Canais de distribuição: Plataforma 

de e-books, Google Play Livros, Loja 

da UMinho, Amazon

Acesso restrito
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Livros da UMinho Editora

Formatos de publicação:

Digital

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books e 

Google Play Livros

Acesso aberto

Formatos de publicação:

Papel e Digital

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books, Google 

Play Livros, Loja da UMinho, 

Amazon

Acesso aberto

Formatos de publicação:

Digital - PDF e Epub

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books e Google 

Play Livros

Acesso aberto
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Livros da UMinho Editora
Formatos de 

publicação:

Digital

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books, 

Google Play Livros, 

Acesso aberto

Formatos de 

publicação:

Papel e Digital

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books, 

Google Play Livros, Loja 

da UMinho, Amazon

Acesso restrito

Formatos de 

publicação:

Papel e Digital

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books, 

Google Play Livros, Loja 

da UMinho, Amazon

Acesso aberto

Formatos de 

publicação:

Papel e Digital

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books
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Estatísticas de uso de livros

Gráfico 1 – Números de consultas aos livros na plataforma de e-books da UMinho Editora
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Estatísticas de uso de livros

Gráfico 1 – Números de downloads dos livros na plataforma de e-books da UMinho Editora
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Livros no prelo

Formatos de publicação:

Papel e Digital

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books, Google 

Play Livros, Loja da UMinho, 

Amazon

Acesso aberto

Formatos de publicação:

Papel e Digital

Canais de distribuição: 

Plataforma de e-books, Google 

Play Livros, Loja da UMinho, 

Amazon

Acesso aberto

E ainda…

A Universidade do Minho em tempos de pandemia 
Livro em 3 volumes, com capítulos escritos por professores, 

investigadores e alunos das várias as áreas do conhecimento da UMinho

Publicação prevista para novembro de 2020

Formato Digital e Acesso Aberto
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Publicar na UMinho Editora: Porquê?

• Visibilidade e impacto (distribuição e acesso através de várias 
plataformas)

• Tempo do processo editorial (tempo médio de cerca de 6 meses)

• Modernidade (formatos e plataformas de publicação tecnicamente 
atualizadas e alinhamento com boas práticas internacionais de edição)

• Qualidade (revisão por pares e associação à chancela de qualidade da 
Universidade do Minho)
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Morada
Serviços de 
Documentação e 
Bibliotecas

Campus de Gualtar

Telefone

+351 253604982

EMAIL

info@editora.uminho.pt WEBSITE

https://editora.uminho.pt/

CONTACTE-NOS

https://editora.uminho.pt/pt
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OBRIGADO

Imagens retiradas de unsplash.com e ícone retirado de: https://icon-icons.com/pt/icone/suporte/125140


