UC DIGITALIS (https://digitalis.uc.pt)
Plataforma digital para a disseminação e impacto de
conhecimento científico e cultural produzido no
universo da lusofonia.

UC Digitalis
A UC Digitalis é um projeto global da Universidade de Coimbra, para a
valorização, validação e difusão de conteúdos digitais.
Procura colocar a dinâmica da transferência do saber ao serviço do
desenvolvimento económico, social e cultural, intensificando a ligação da
Universidade com o meio envolvente, a nível nacional e internacional.
É particularmente distintivo da UC Digitalis o objetivo de promover a
visibilidade e impacto da ciência produzida dentro da lusofonia.
Engloba as bibliotecas digitais ALMA MATER, POMBALINA e IMPACTUM.

UC Digitalis – Alma Mater
ALMA MATER é a Biblioteca Digital de Fundo Antigo da Universidade de
Coimbra, constituída por um vasto acervo de obras, em geral publicadas
antes de 1940.
Inclui importantes núcleos que integram o património bibliográfico e
documental das bibliotecas de diversas Faculdades, como é o caso da
Faculdade de Direito, da Faculdade de Letras, do Departamento de
Botânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e da Biblioteca Geral.
Nesta biblioteca digital encontram-se livros antigos, manuscritos, cartas
e outro material de tipologia semelhante, bem como espólio de autores
formados pela Universidade de Coimbra e de outros que passaram por
Coimbra e aí deixaram a sua produção intelectual.

UC Digitalis - Pombalina
A POMBALINA é uma biblioteca digital de livros, assim designada em
homenagem ao Marquês de Pombal, a quem se deve a decisão de criar a
Imprensa da Universidade de Coimbra (IUC), em 1772.
Ligada embora à atividade editorial da IUC, a POMBALINA privilegia o
diálogo com outras editoras, procurando assumir-se como uma
plataforma de valorização da ciência e cultura produzidas em espaço
lusófono.
A seleção de conteúdos privilegia critérios que promovam a qualidade
científica e cultural.

UC Digitalis - Impactum
IMPACTUM é uma biblioteca digital de publicações periódicas,
vocacionada para promover a ciência produzida em espaço lusófono.
Através de um processo de acompanhamento e monitorização constantes,
é encorajada a requalificação científica das publicações periódicas, com
vista à sua indexação em bases de dados de referência internacional.
Radicado embora na Universidade de Coimbra, é um projeto aberto à
inclusão das melhores revistas de toda a lusofonia.

Monitorização editorial e reforço da
internacionalização
A UC Digitalis desenvolve estratégias de monitorização editorial contínua
para fins vários: aplicação de código de ética editorial, diagnóstico e
aconselhamento especializados, promoção das melhores práticas, etc.).
Promove planos específicos para auxiliar responsáveis pela publicação de
livros e de revistas na profissionalização da gestão editorial e na
preparação de candidaturas a indexação internacional.
O Instituto de Investigação Interdisciplinar (III) é o parceiro interno para
o desenvolvimento de políticas de transferência do saber.

Apoio a nível de infraestruturas e formação
técnica
A UC Digitalis faculta apoio especializado num vasto leque de serviços
conducentes ao desenvolvimento de parcerias internas e externas, no
processo de gestão de conteúdos digitais.
Estes serviços incluem apoio editorial a projetos, consultoria técnica,
aconselhamento na gestão de metadados, preservação de conteúdos
digitais, bem como apoio à formação avançada, investigação e
desenvolvimento.
O Serviço Integrado de Bibliotecas da Universidade de Coimbra
(SIBUC) é o parceiro interno destacado para apoio a estes serviços.

Apoio na área da edição e publicação
A Imprensa da Universidade de Coimbra (IUC) possui uma longa
experiência editorial, acumulada ao longo de 240 anos de atividade, que
coloca à disposição dos seus parceiros lusófonos.
Com a UC Digitalis, a IUC colocou on-line todo o seu catálogo recente,
adquirindo assim conhecimento especializado em domínios que vão de
questões técnicas e legais até ao impacto financeiro da era digital.
A IUC possui igualmente larga experiência no processo de validação
científica, apoiada no contributo de centenas de especialistas de
instituições europeias, latinas e norteamericanas.

Objetivos científicos
a) Ênfase nas Ciências Sociais, Artes e Humanidades
A UC Digitalis consubstancia um projeto internacional de alcance
estratégico para a ciência produzida em espaço lusófono, com particular
destaque para a área das Ciências Sociais, Artes e Humanidades.
Procura potenciar a visibilidade e impacto da produção científica feita
em especial nestas áreas, segundo exigentes padrões internacionais.
Apoia ativamente a indexação universal dos conteúdos da Pombalina e
da Impactum nos mais importantes índices internacionais.
Estuda a articulação da Alma Mater com estratégias internacionais de
acesso aos dados científicos.

b) Critérios de seleção dos documentos digitais disponíveis na UC
Digitalis
A UC Digitalis não se orienta por critérios quantitativos (como acumular
simplesmente o maior número de documentos), antes privilegia sempre a
qualidade.
A seleção do material obedece assim a um dupla finalidade:
(1) acolher trabalhos cujo perfil científico e cultural corresponda já a um
bom patamar de qualidade;
(2) colaborar de perto com unidades de pesquisa e estruturas editoriais, no
sentido de melhorar o perfil e impacto das publicações, especialmente
na área das Ciências Sociais, Artes e Humanidades.

c) Melhoria das infraestruturas digitais e da interconetividade internacional

Versão multilingue da plataforma (português, inglês, espanhol e chinês).
Interconetividade com a b-On: o acervo das plataformas Pombalina e
Impactum encontra-se inteiramente disponível para a comunidade b-On.
Alinhamento com as políticas de Ciência Aberta e com a responsabilidade
social científica.
Progressiva disponibilização da UC Digitalis a toda a comunidade lusófona e
sua interconexão com outras infraestruturas digitais.

Dados sobre a UC Digitalis
2012: início da implementação do projeto
2014: início da atribuição de DOI a livros e artigos (7.511 identificadores
atribuídos até abril de 2016)
Documentos disponíveis na UC Digitalis em abril de 2016: 19.230
A) Alma Mater – 5.288 documentos
B) Pombalina – 4.256 documentos (livros e capítulos de livros)
C) Impactum – 9.686 artigos (48 revistas)

Trabalhos em curso
Pombalina
- Perto de 500 livros encontram-se em processo de indexação (percentagem de
sucesso superior a 90%).
Impactum
- Perto de 2.000 artigos aguardam carregamento num universo de c. 60 revistas
com protocolo de colaboração (temporariamente suspensa a integração de mais
revistas externas).
- Dada a limitação de recursos, prioridade dada a revistas com chancela da IUC (4
em 2011; 31 em 2016): trabalha-se na sua indexação em 8 índices diferentes.
Alargamento do uso de identificadores digitais
- Estudo do alargamento do DOI à Alma Mater e da universalização do ORCID
- Reforço da harmonização com o Estudo Geral (repositório institucional).

