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RCIPCB INTEGRA DIRECTÓRIO LUSO-BRASILEIRO DE REPOSITÓRIOS E REVISTAS
O RCIPCB integra, desde Março de 2011, o
Directório Luso-Brasileiro de Repositórios
e Revistas de Acesso Aberto. O Directório,
pretende agregar as fontes de informação
científica disponíveis em acesso aberto,
em Portugal e no Brasil, permitindo-lhes
ter maior visibilidade e destaque, organizando-as, num único local, permitindo assim a sua caracterização, de acordo com
os mesmos pressupostos, o que facilita a
análise e a partilha de informação. Embora a responsabilidade da sua alimentação
seja das instituições que possuem os repo-

sitórios e as revistas, as regras para disponibilização e os critérios de sujeição são os
mesmos para todos, o que torna o processo mais normalizado, do ponto de vista do
conteúdo. Por outro lado permite também
o intercâmbio de informação relacionada
com a gestão de directórios e revistas, no
sentido da sua optimização.
No âmbito das actividades do Repositório Científico do Instituto Politécnico de
Castelo Branco (IPCB ou Instituto), foi já
efectuado o registo, no Directório Luso-Brasileiro de Repositórios e Revistas, do

RCIPCB, bem como das revistas editadas
pelas Escolas do Instituto, a saber: Agroforum (ESACB), Convergências (ESART), GESTIN (ESGIN) e Educare/Educere (ESECB).
O RCIPCB e as revistas Agroforum e Convergências já se encontram disponíveis no
Directório. As revistas Educare/Educere
e GESTIN, estão também registadas, mas
aguardam a respectiva integração.
O directório pode ser consultado em
http://directorio.rcaap.pt/

comunidades ESACB e ESTCB se destacam das restantes, com um número de documentos depositados bastante superior
(respectivamente 206 e 107 documentos
depositados em 26 de Abril).

tos depositados. Relativamente à ordem, por
número de documentos depositados, verifica-se que a Comunidade ESECB trocou de
lugar com a Comunidade ESGIN, que passou
a ter menos documentos depositados.

				M.E.R.

DOCUMENTO 500
O Repositório Científico do IPCB já atingiu
e ultrapassou a marca de 500 documentos
depositados. Estes números são o resultado
do processo de auto-arquivo de documentos
que teve um incremento nos últimos tempos
mercê, fundamentalmente, do aumento de
utilizadores registados no RCIPCB com capacidade de depósito, mas também do processo de arquivo sistemático que vem sendo
efectuado pelas bibliotecárias do Instituto.
Este último processo, envolve não somente
o arquivo de documentos, mas também, em
muitos casos, a digitalização prévia dos respectivos conteúdos, o que torna o processo
mais moroso, pois obriga a uma verificação
e validação constante da informação contida
nos ficheiros a depositar.
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Quando se considera o RCIPCB como
um todo, verifica-se que o seu crescimento se vem efectuando de forma sistemática. No entanto, quando se procede a uma
análise mais detalhada verifica-se que as
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Tabela 1 – O RCIPCB em números (Fonte: Newsletter n.º 2, Abril 2010)

Gráfico 2 - Evolução do depósito de documentos na Comunidade ESTCB (Fonte: RCIPCB)

Gráfico 1 – Evolução do depósito de documentos na Comunidade ESACB (Fonte: RCIPCB)
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Os gráficos 1 e 2 registam o crescimento destas duas Comunidades, desde o seu
início. Destaca-se o maior crescimento da
Comunidade ESACB no ano de 2010, e o
maior crescimento que a Comunidade ESTCB está a ter durante o ano 2011.
A tabela 1, apresentada na NEWSLETTER
n.º 2 de Abril de 2010, ilustra o crescimento
do Repositório em números absolutos.
Por comparação com os dados actualizados para Abril de 2011, apresentados no
presente número da Newsletter do RCIPCB
verifica-se que, no espaço de um ano, o crescimento de todas as comunidades foi evidente, destacando-se as comunidades ESACB e
ESTCB, com maior quantidade de documen-

Espera-se que o RCIPCB continue a crescer a bom ritmo considerando que continua
a ser efectuada a identificação, recolha e
preparação de documentos para depósito,
por parte das Bibliotecas, bem como a sensibilização, junto dos docentes do IPCB para
a realização do depósito por auto-arquivo.
				M.E.R.
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