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RCIPCB - alguns dados de desempenho
Utilizando as ferramentas disponibilizadas pelo Google Analytics foi possível obter alguns dados relativos ao RCIPCB. Destacamos a utilização do Repositório, em
particular, as visitas que evidenciam, de

forma clara, a visibilidade do Repositório,
bem como a identificação da origem das
mesmas que é apresentada por país. Os
dados reportam-se ao período que vai de 1
de janeiro a 29 de fevereiro de 2012.

Figura 1 – Utilização do RCIPCB (tipologia da visitas e tempo de utilização)
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Através da figura 1 verificamos que o
RCIPCB registou, para o período referenciado (de 1 de janeiro a 29 de fevereiro),
um total de 5642 visitas, sendo que o tempo médio de cada visita foi de cerca de 2
Figura 2 – Tipologia dos visitantes

minutos. A figura 2 mostra que, cerca de
20% dos visitantes que utilizaram o RCIPCB,
o fizeram mais do que uma vez. Mostra
ainda que 81% das utilizações foram efetuadas por novos visitantes.
Tabela 1 - Origem geográfica das visitas
N.º
País
		

Através dos dados constantes da tabela
1 verifica-se que a maioria das utilizações
do RCIPCB tem origem em países de língua oficial portuguesa, ou seja 5165 visitas (91.55%). Tal poderá estar associado à
quantidade de documentos, em língua portuguesa, contidos no repositório.
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Portugal
Brazil
Spain
United States
Mexico
Angola
India
United Kingdom
(not set)
France

N.º de
visitantes
4.386
753
67
51
29
26
25
23
23
22

%
relativa
77,74%
13,35%
1,19%
0,90%
0,51%
0,46%
0,44%
0,41%
0,41%
0,39%

A informação apresentada foi recolhida
a partir do Google Analytics, em 20120301.
M.E.R.
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Dois anos de informação
sobre o RCIPCB
A Newsletter do RCIPCB completa, este
mês de março, dois anos de existência. Ao
longo deste período de tempo a Newsletter procurou divulgar, internamente, mas
também ao exterior, as atividades do Repositório Científico do IPCB, apresentando dados de desempenho, em termos de
crescimento, desenvolvimento e visibilidade, enfim, procurando dar a conhecer
toda a dinâmica associada ao RCIPCB.
Nestes dois anos foi possível, graças à
colaboração de toda a comunidade académica do IPCB, registar o crescimento
contínuo do Repositório, verificar o alargamento progressivo do depósito às diversas
coleções e constatar que, de um modo
geral, todos os membros do IPCB conhecem bem o seu Repositório Científico.
Apesar de todos estes aspetos, altamente positivos para o desenvolvimento
do RCIPCB, é importante continuar a contribuir para o seu objetivo fundamental,
que é aglutinar num espaço único, toda a
produção científica do Instituto Politécnico
de Castelo Branco, bem como os respetivos metadados, facilitando a pesquisa e a
reutilização da informação.
Considerando o exposto, o balanço é
positivo, mas importa continuar a informar
toda a comunidade sobre o desempenho
do RCIPCB. Assim, a Newsletter continuará,
intrepidamente, a percorrer o seu caminho,
sendo agora publicada bimestralmente e
procurando proporcionar aos seus leitores
conteúdos úteis e atualizados, sobre o RCIPCB,
sobre o RCAAP e sobre o Livre Acesso ao
Conhecimento Científico, em geral.
M.E.R.

Comunidade ESACB – Documento 500
A Comunidade ESACB atingiu a marca de 500 documentos depositados. Newsletter
congratula-se com este número e com o crescimento desta Comunidade que já conta, no
ano de 2012, com 41 documentos depositados, sendo que 5 foram depositados por autoarquivo e por três utilizadores diferentes.
De realçar, também que, no presente ano de 2012 o
Comunidade
Depósitos 2012
Repositório registou um total de 60 novos documentos deESACB
41
positados em todas as comunidades.
ESALD
3
A tabela mostra que o RCIPCB continua a crescer, apeESART
-sar de evidenciar a mesma dinâmica de crescimento já
ESECB
14
verificada noutros anos. Assim as Comunidades ESACB
ESGIN
1
e ESECB são as que mais contribuem para o crescimento
ESTCB
1
contínuo do Repositório e, bem assim, para o número total
Fonte: RCIPCB em 20120305
de documentos depositados, ou seja 1095, dos quais 500
e 261 estão depositados nas Comunidades ESACB e ESECB, respetivamente.
M.E.R.

O RCIPCB em números
Comunidades
ESACB
ESALD
ESART
ESECB
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ESTCB

Total doc.
depositados
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55
41
261
107
131

20120305
20120305
20120305
20120305
20120305
20120305

Fonte: Repositório Científico do IPCB
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