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Verificar a disseminação, em formato eletrônico
da produção científica da UFBA, através da
Editora Universitária da UFBA (Edufba);

Observar como a Universidade Federal da
Bahia (UFBA), através da sua Editora, tem se
posicionado e se inserido no contexto da
publicação de livros digitais.

Relatar o processo de criação da Coleção e-livro;

Objetivos



Lançamento do
RIUFBA

Desafio PROPCI

Lançamento do
Edital

Avaliação de
originais

Contratação de
empresa para
capacitação

Projeto gráfico

Josias de Almeida Júnior

Criação da
coleção
e-livro



O RIUFBA ontem e hoje

≈ 31758 itens;
≈ 790 livros na íntegra;
39 comunidades
≈ 9833 artigos
≈ 21135 outras produções
≈ 6246 acesso diários

2022

≈ 4600 itens;
≈ 190 livros na íntegra;
36 comunidades
≈ 3000 artigos
≈ 1400 outras produções
≈ 1500 acesso diários

2012



O Conselho editorial da Editora da UFBA será
soberano nas decisões relativas ao arquivamento
dos conteúdos produzidos pela Editora;

Todo e qualquer conteúdo, publicado até 2008, para
ser disponibilizado deverá ter a concordância do
autor(es) ou organizador(es), mediante assinatura
de um termo. Os autores com conteúdos a serem
publicados, no ato de assinatura do contrato,
estarão autorizando sua disponibilização,
obrigatoriamente;

Os livros esgotados e relevantes, após análise do
Conselho Editorial, serão disponibilizados na
íntegra.

Política de
armazena-
mento
para a
Edufba



EDITAL PROPCI-PROPG/UFBA 02/2011– PRODOC-UFBA
EDITAL PROPCI-EDUFBA/UFBA 01/2011 – ELIVRO
EDITAL PROPCI-PROPG/UFBA 01/2011 – PROPI
EDITAL PROPCI-PROPG/UFBA 02/2011 – Pró-Publicar 
EDITAL PROPCI-PROEXT-PROPG/UFBA 01/2011 - PROUFBA

Uso do Repositório como critério para
avaliação de propostas pelas Pró-reitorias
(PROPCI, PROPG e PROEXT)



Coleção E-Livro

33 títulos em ePub                                                      9.740 visualizações 



Total de títulos por ano



Top  5 - Os mais baixados



Estatísticas de acesso (2022)



Tutorial 



Downloads por item e formato



Coleção E-Livro - Impressos



Redes sociais



A construção da Coleção e-livro ao longo dos
seus dez anos e a opção pelo formato e-pub
trouxeram à tona desafios – como a necessidade
de capacitação da equipe Edufba –, ao mesmo
tempo que trouxeram resultados positivos,
tendo em vista o número de títulos publicados e
acessos. Como perspectiva futura pretendemos
continuar desenvolvendo o potencial desse
formato, incorporando na Coleção diretrizes de
acessibilidade, a fim de atender também
comunidade de deficientes visuais.

Perspectivas futuras
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