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Conteúdos Interativos

- Uso da ferramenta Openseadragon para zoom de imagens de alta resolução.

- É possível criar vídeos interativos e visitas virtuais 360 através da ferramenta h5p, que facilita

a criação de uma variedade de conteúdo interativo atendendo a várias necessidades.

- Uso de vídeos em conjunto com os trabalhos (demonstrações de procedimentos,

performances, artes visuais, etc...)

- Imagens ilustrativas para cada artigo publicado

- Associação de Dados de Investigação

- Alternativas de publicação em relação ao PDF (HTML, JATS-XML)

https://openseadragon.github.io/
https://h5p.org/interactive-video
https://h5p.org/virtual-tour-360
https://h5p.org/


Vídeos

● Publicação de Trabalhos com vídeos



Imagens ilustrativas



Imagens com Zoom

https://revistas.uminho.pt/index.php/physisterrae/article/view/325/2279

https://revistas.uminho.pt/index.php/physisterrae/article/view/325/2279


Revista Humanidades Digitais

Publicação em HTML

com base no Google 

Docs

https://revistas.uminho.pt/index.p

hp/h2d/article/view/234/234

https://revistas.uminho.pt/index.php/h2d/article/view/234/234


JATS-XML

Exemplo de 

trabalho com 

JATS-XML





SERVIÇOS



JATS-XML



SERVIÇO DE APOIO JATS-XML

Disponibiliza informação de apoio, 
manuais, tutoriais, ferramentas e 
exemplos de processos para a 
formatação do JATS-XML, um standard 
NISO para a descrição de trabalhos 
científicos.



O QUE É?

● JATS (Journal Article Tag Suite) é um formato do XML, que 
é a norma ISO Z39.96 e define um conjunto padrão de tags 
para marcar os metadados e o conteúdo dos artigos de 
revistas científicas. 

● Padrão internacional e aberto de comunicação científica 
que define o conjunto de elementos e atributos e identifica 
detalhadamente as estruturas, elementos bibliográficos, 
tabelas, textos, fórmulas, etc, que compõem os artigos, 
enriquecendo desta forma a semântica dos mesmos.



VANTAGENS

● Formato que é processado por máquinas e legível por humanos;

● Viabiliza a automatização dos processos, ao permitir a extração 
dos textos marcados, os metadados do artigo e as referências 
bibliográficas que permitem efetuar cálculos de indicadores 
bibliométricos, (FAIR, Text Mining, Acessibilidades,…);

● JATS é próprio para artigos de investigação, é um formato 
ajustável à forma como as revistas e os pré-prints são publicados;

● Existe documentação variada disponível online sobre o conjunto 
de tags, com explicações e exemplos, assim como, várias 
recomendações de práticas (https://jats.nlm.nih.gov/ e 
https://jats4r.org/) ;

https://jats.nlm.nih.gov/
https://jats4r.org/


VANTAGENS

● Existência de ferramentas para controlar a qualidade e para produção do 
ficheiro de saída disponíveis gratuitamente: texture, entre outros;

● Assume um padrão dinâmico, pelo que os editores e utilizadores podem 
solicitar novos recursos e alterações, através do site www.niso.org/standards-
committees/jats.

● O formato JATS-XML garante que os arquivos sejam legíveis ao longo do 
tempo, independentemente dos avanços tecnológicos, possibilitando a 
preservação digital;

● Interoperabilidade ao possibilitar a reutilização por vários sistemas;

● Capacidade de geração de vários formatos (html, pdf, epub,...) e de 
apresentação em diversos dispositivos.



Workflows



OBRIGADO!
info@pubin.pt



PARCEIROS


