
 
 

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS INÉDITOS: SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

13 de maio a 13 de junho 2016 

A Imprensa da Universidade de Lisboa anuncia, como primeira iniciativa da sua 
actividade, a abertura de um período de submissão de propostas de publicação de 
livros inéditos.  
 
O período decorre de 13 de Maio a 13 de Junho de 2016. 
 
Haverá um segundo período de submissão de propostas de publicação de originais no 
Outono de 2016. A Imprensa considera propostas de publicação fora destes períodos, 
mas faz notar a maior morosidade do processo de apreciação de tais propostas.      
 
Serão consideradas propostas de originais em qualquer domínio do saber - científico, 
artístico, tecnológico ou humanístico - que seja objecto de investigação universitária.   
 
A proposta deverá incluir: 
 

 Uma descrição breve do manuscrito, detalhando o tópico, argumentos e 
propósitos, e o seu lugar no campo ou área de problemática em que se integra. 

 Uma descrição do seu público leitor potencial, explicitando se se dirige a um 
público especialista ou generalista, ou se prevê a sua adopção como livro de 
texto. 

 Uma cópia do original em suporte informático (pdf). 

 Um curriculum vitae breve do autor, ou autores. 
 
A proposta de um original para publicação será submetida a uma análise inicial pelo 
Director da Imprensa, que determinará a sua adequação aos fins da Imprensa, e, em 
caso afirmativo, à apreciação do Conselho Editorial. Uma análise preliminar positiva do 
Conselho Editorial poderá levar à apreciação do manuscrito, na sua versão completa, 
por um ou dois avaliadores independentes. Os pareceres dos avaliadores serão 
considerados pelo Conselho Editorial na sua decisão final. O processo de avaliação 
deverá estar concluído no final de 2016. Não haverá recurso da decisão do Conselho 
Editorial. 
 



 

No caso de aceitação do manuscrito para publicação, a Imprensa colaborará com o 
autor, ou autores, na revisão e preparação do original para publicação. A publicação 
requer o assentimento da Imprensa à versão final do texto para publicação. 
 
A Imprensa poderá requerer que o autor, ou autores, assegurem o co-financiamento 
da edição. 
 
Não deverão ser submetidos exemplares únicos dos originais. A Imprensa não 
procederá à devolução de qualquer texto submetido. 
 
Os pedidos de esclarecimento poderão ser endereçados através do e-mail 
imprensa@reitoria.ulisboa.pt 
 
As propostas deverão ser enviadas para o seguinte endereço, ao cuidado da  
Dra. Ana Silva Rigueiro: 
 
Imprensa da Universidade de Lisboa 
Reitoria 
Alameda da Universidade 
1649-004 Lisboa 
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