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PROJECTO RCAAP – SÍTIO WEB COM NOVO VISUAL
Tal como foi anunciado na reunião
de coordenação do Projecto RCAAP,
que decorreu em 8 de Fevereiro na
Universidade do Porto, integrado no
âmbito das Jornadas FCCN, o sítio
WebRCAAP (Repositório Científico
de Acesso Aberto de Portugal) tem
novo visual. Para além da mudança
de orientação estética, o sítio reflecte
uma nova organização ao nível dos
conteúdos.
“Este sítio Web, disponível em
projecto.rcaap.pt, foi desenvolvido
com o objectivo de criar uma
experiência de utilização mais rica,
com melhor usabilidade e interacção

com o utilizador. A nova estrutura de
informação procura assim evidenciar
uma nova abordagem de acesso à
informação e ao conhecimento mais
focada nas necessidades do público-alvo.
O novo sítio Web do RCAAP
disponibiliza, para além da habitual
informação institucional, uma barra
de acções com informações sobre
como pesquisar e auto-arquivar
documentos, criar e gerir repositórios
e ainda um centro de recursos de
apoio no qual se destacam os tutoriais
online. O sítio Web permite ainda o
acesso ao serviço de pesquisa que se
manteve inalterado.

Desenvolvido pela equipa RCAAP
e por uma empresa especializada
no desenho interactivo e criação de
conteúdos para a Web, o projecto
contou ainda com o apoio de
elementos externos que participaram
nos testes de usabilidade.
O sítio Web foi certificado pela UMIC
no que respeita a acessibilidade
cumprindo o nível máximo (AAA).“
A informação acima transcrita foi
gentilmente cedida pela equipa do
RCAAP. O novo sítio Web do RCAAP
pode ser acedido em http://projecto.
rcaap.pt/
M.E.R.

NOTÍCIAS BREVES
Dissertações de Mestrado
Evolução das colecções
A Tabela 1 dá nota da evolução da
colecção Teses de Mestrado, das diversas
Comunidades do RCIPCB. Considerando
a oferta formativa do IPCB, em termos
de cursos de mestrado, é expectável que
estas colecções registem um crescimento
contínuo nos próximos tempos.

Comunidade

N.º de documento depositados
2009
2010
2011

Total/colecção

ESACB
ESALD
ESART
ESECB
ESGIN
ESTCB

2
-

8
7
2
7
2
5

6
1
5
2
2
5

16
8
7
9
4
10

TOTAL

2

31

21

54

Tabela 1: Resumo da evolução da Colecção Dissertações de Mestrado (Fonte RCIPCB)

Documento 100

crescimento das outras comunidades.

Na Newsletter n.º 11, de Abril de
2011 havíamos referido que o RCIPCB
vem crescendo de forma gradual e
sistemática. Este crescimento, quase
completamente
decorrente
das
actividades de depósito realizadas
pelas bibliotecárias do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, é visível
pelo crescimento das comunidades.
Registámos que as comunidades ESACB
e ESTCB ultrapassaram o número de
100 documentos depositados. Também
a Comunidade ESECB ultrapassou,
durante o mês de Maio o número de
100 documentos. Este facto é digno
de nota e constitui um incentivo ao

RCIPCB Integra 1ª Dissertação
de Mestrado - ESART
A colecção Dissertações de
Mestrado da Comunidade ESART
registou, no mês de Maio, a entrada da
Dissertação de Mestrado “Romantismo:
contextualização histórica e das artes”
realizada pela aluna Raquel Alexandra
Oliveira da Silva Ribeiro. A dissertação
foi elaborada no âmbito do Curso
de Mestrado em Música, área de
especialização em Violoncelo e é a
primeira dissertação, realizada por um

aluno da ESART, a integrar o Repositório.
Parabéns à nova Mestre e ao RCIPCB
que acolhe este novo trabalho.
				
M.E.R.

O RCIPCB em números
Comunidades

Total doc.
depositados

Data
verificação

211

20110519

ESALD

45

20110519

ESART

36

20110519

ESECB

106

20110519

ESGIN

71

20110519

ESTCB

110

20110519

ESACB
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