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PROGRAMA DA VISITA
No espírito das recomendações das bibliotecas de ensino superior (BES) no âmbito do campo editorial: "Estar disponível para
assumir novas funções no domínio da publicação e edição de revistas académicas e científicas, livros ou outras novas formas
de partilhar ciência, apoiando os responsáveis na definição de políticas editoriais e modelos de negócio, bem como na
coordenação editorial, através do desenvolvimento, manutenção e suporte de sistemas de informação que permitam o
alojamento e a disseminação destas publicações".
Apresentamos o seguinte programa de mobilidade: "O apoio a projectos editoriais de publicação académica e científica:
Estudo de caso da revista "Análise Psicológica",
Coordenado pela Equipa do Centro de Documentação do ISPA-Instituto Universitário.
PROGRAMA
Manhã
1. Acolhimento
2. Apresentação do Centro de Documentação do ISPA-Instituto Universitário: serviços e produtos
3. Publicações científicas em meio académico: breve caracterização da Revista Análise Psicológica (AP) e outras publicações
4. Política editorial
Tarde
- Visita à Livraria e ao Centro de Edições
1. O sistema Online Journal Systems (OJS, v.3) no processo de publicação: principais funcionalidades nas perspetivas:
1.1. Autor 1.2. Editores 1.3. Revisores: o processo de avaliação dos artigos submetidos 1.4. Gestor: workflow dos artigos
submetidos
2. Indexação da revista Análise Psicológica
2.1. Na plataforma de acesso aberto - SciELO, Portugal e Latindex
2.2. No Repositório Científico de Acesso Aberto (RCAAP) através do serviço de alojamento de revistas científicas (SARC)
2.3. Na SciELO Collection da Web of Science
2.4. Na plataforma SCOPUS

3. Encontro com a Diretora da revista, Professora Doutora Maria Manuela Veríssimo
4. Análise de métricas de desempenho e visibilidade científica
5. O papel do Centro de Documentação no apoio à publicação científica: desafios e realizações
Observações:
Observações: Horário do programa: 10h às 13h e das 14h às 16h30h.

