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Iniciativas
Com a finalidade de divulgar o Repositório
Científico do IPCB (RCIPCB) a toda a comunidade do Instituto Politécnico foi preparado um plano de acção do qual constam
um conjunto de sessões de apresentação/
formação.
Num primeiro momento realizou-se a apresentação institucional do RCIPCB, numa
sessão oficial que decorreu no dia 18 de Janeiro, no Auditório Comenius dos Serviços
Centrais. Esta sessão sob o tema Open
Acess, presidida pelo Prof. Carlos Maia,
Presidente do IPCB, decorreu em modelo de
conferência e contou com a presença dos
representantes da FCCN e da Universidade
do Minho que estão envolvidos com o Projecto RCAAP. Durante a conferência foram
apresentadas comunicações sobre o tema
do livre acesso ao conhecimento científico,
sobre o Portal RCAAP e finalmente foi apresentado o Repositório Científico do IPCB.
Durante os meses de Fevereiro e Março
decorreram as restantes sessões de formação, sendo uma dirigida exclusivamente
aos técnicos das bibliotecas e as outras
seis, uma em cada Escola, dirigida aos respectivos docentes e não docentes. As sessões realizadas nas Escolas para além da
apresentação do Repositório e das suas
funcionalidades incluíram também uma sessão prática de demonstração do depósito.
Estas sessões, cuja componente prática é
parte fundamental, visam não só dar a conhecer o Repositório, seus objectivos e potencialidades, mas também motivar os participantes para a realização do auto-arquivo
de documentos, através da demonstração
cabal da facilidade de depósito.
M.E.R.

O RCIPCB em números
Comunidades
ESA
ESALD
ESART
ESE
ESG
EST

Total doc.
depositados

Data
verificação

23
7
2
10
8
16

12/0310
12/0310
12/0310
12/0310
12/0310
12/0310

Mensagem do Presidente
No âmbito da estratégia de divulgação
da produção e investigação científica do
IPCB, e após a apresentação institucional
do Repositório, primeiro nos Serviços
Centrais e da Presidência e depois em
cada uma das unidades orgânicas da
nossa Instituição, surge agora a Newsletter do Repositório Científico do IPCB
(RCIPCB).
Com esta publicação electrónica, que
terá periodicidade mensal, pretende-se
divulgar a evolução do Repositório e a informação e actividades com ele relacionadas, junto da comunidade académica
do IPCB, assim como estimular o interesse e a participação de cada um dos
seus membros neste projecto.
Desse modo, cada um de nós con-

tribuirá para a disseminação e projecção
da sua produção científica, mas também
para a preservação da memória intelectual do IPCB e, consequentemente, para
a consolidação da instituição, através do
aumento da visibilidade junto de outras
comunidades e da sociedade em geral.
Bem-vindo(a), pois, ao primeiro número da Newsletter do Repositório Científico do Instituto Politécnico de Castelo
Branco (RCIPCB).
Convidamo-lo(a) a partilhar a sua
opinião e a enviar sugestões, de modo a
que esta publicação seja útil a todos os
elementos da comunidade académica do
IPCB.

Carlos Maia

Presidente do IPCB

Repositório Científico -IPCB – Caracterização
O Repositório Científico do Instituto
Politécnico de Castelo Branco (RCIPCB)
resulta de uma candidatura aprovada
pela FCCN e integra, desde Novembro
de 2009 o Portal Repositório Científico
de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP).
Tem como Missão disponibilizar e permitir o acesso à produção científica do
IPCB.
O RCIPCB aceita trabalhos de natureza
científica ou técnica, em suporte digital e
que sejam produzidos por elementos do
IPCB, tais como docentes, não docentes,
investigadores e bolseiros desde que em
colaboração com docentes ou investigadores do IPCB. Os alunos podem ver os
seus trabalhos integrarem o Repositório
desde que possuam natureza técnica
ou científica e que sejam publicados em
co-autoria com docentes e/ou investigadores do IPCB.
Os objectivos fundamentais do RC-IPCB são a divulgação da produção
científica do IPCB, a preservação em
suporte digital da sua memória intelectual, a partilha do co-nhecimento científico
e técnico alcançado e que permite gerar
novos conhecimento e o aumento do im-

pacto da produção científica nos meios
académico e científico contribuindo para
o reforço da imagem do IPCB enquanto
instituição produtora de conhecimento
científico.
O Repositório Científico do IPCB está
estruturado de forma consistente com a
organização, isto é, é composto por seis
Comunidades correspondentes às seis
Escolas do IPCB (ESA, ESALD, ESART, ESE,
ESG, EST), sendo que cada comunidade
comporta um conjunto de Colecções
definidas por tipo de documento e que
são as mesmas para cada Comunidade
(Ex. Artigos em revistas com arbitragem
científica, Teses de Doutoramento, etc.).
O Repositório Científico do IPCB
privilegia o auto-arquivo como forma de
incrementar as suas colecções. Este, é
realizado de forma não exclusiva, o que
significa que os autores continuam a deter todos os direitos sobre os seus documentos, podendo publicá-los de acordo
com a sua vontade, posteriormente à
disponibilização através do Repositório.
Da mesma forma o Repositório também
comporta documentos que já te-nham
sido previamente publicados.
M.E.R.
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