
 
 

IMPRENSA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS INÉDITOS: SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

PERGUNTAS FREQUENTES 
 
1. Que tipos de obras são considerados para publicação? 

- Manuais / livros de texto; 
- biografias; 
- livros de referência (dicionários, índices, concordâncias, enciclopédias, glossários, 
histórias); 
- ensaios: 
- coletâneas ou antologias de ensaios; 
- teses ou dissertações adaptadas para publicação em livro (Sobre o processo de revisão 
de uma tese para este efeito, ver, por exemplo, William Germano, From Dissertation to 
Book [Chicago, 2005].); 
- apresentação ou edição de obras ou antologias de autores clássicos, que sejam 
inéditas ou não estejam disponíveis. 
 
São ainda consideradas, dentro das tipologias referidas, traduções de obras inéditas ou 
há muito esgotadas. 
 
A Imprensa da Universidade de Lisboa só excecionalmente considera para publicação 
atas de congressos e originais de ficção, poesia ou teatro.  

 

2. A Imprensa contempla a publicação de e-books? 
Sim. A publicação poderá ser feita sob a forma impressa, digital ou ambas.  

 

3. A proposta pode ser entregue de forma parcial, incompleta ou sujeita ainda a alterações? 
No âmbito dos períodos de submissão de propostas de livros inéditos, a obra deve ser 
entregue completa e na sua forma final. A Imprensa considera, fora desses períodos, 
propostas de projetos de publicação ou obras incompletas. 
  

4. Existe um limite de páginas para o manuscrito a publicar? 
Não.  

 

5. É possível propor, em simultâneo, mais do que um livro para publicação na Imprensa da 
Universidade de Lisboa? 
Sim. 

 
6. Caso parte do material que compõe a obra não seja inédito, pode este ser considerado 

para publicação? 



 

A decisão é casuística. Caso os textos não inéditos sejam de outros autores em domínio 
privado, a proposta deverá incluir uma declaração de cedência de direitos para inclusão 
na obra em causa. 

 

7. São consideradas propostas submetidas noutras línguas? 
Sim. A decisão de publicação é casuística. 

 

8. As propostas poderão ser apresentadas por autores estrangeiros? 
Sim. 

 

9. Os autores têm de possuir afiliação institucional à Universidade de Lisboa? 
Não. 

 

10. Caso a obra proposta tenha mais do que um autor ou organizador, pode enviar-se o 
curriculum vitae de um deles ou terá de ser enviado o de todos? 
Deverá enviar-se os CV de todos os autores de trabalho original incluído no volume.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


