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Facebook do RCAAP divulga
Boas Práticas do Repositório Científico do IPCB
Com o intuito de promover a utilização
do Repositório Científico como veículo
complementar de publicação em meio
académico e de divulgação do potencial
de produção científica dos seus elementos, o RCIPCB procura, quer através da
Newsletter, quer através de outros meios
dar visibilidade aos seus conteúdos. Por
outro lado procura, igualmente, convidar
ao uso informado do Repositório por parte dos elementos do IPCB. Essa é, aliás, a
principal função da Newsletter do RCIPCB,
informar a comunidade IPCB sobre o que
de mais importante se passa no domínio
dos repositórios científicos, com particular
destaque para o RCIPCB. Consciente, todavia de que tal não é suficiente, o RCIPCB
procura outros meios de alcançar o seu
público potencial. Estes esforços vêm sendo reconhecidos pela FCT/FCCN que em
várias ocasiões, através quer do Blog quer
do Facebook do RCAAP entendeu destacar
as atividades do RCIPCB como exemplos
de boas práticas e portanto, comportamentos a seguir por outras instituições.
Apresentam-se abaixo dois exemplos do
destaque que mereceram as iniciativas do
RCIPCB ao nível do Facebook do RCAAP.
O primeiro destaque respeita à criação
de um tutorial sobre o uso do repositório
que está disponível através das páginas
institucionais em http://biblioteca.esa.
ipcb.pt/index.php/pt/component/content/
article?id=129.
O segundo destaque respeita à publicitação na Newsletter e ao esclarecimento

sobre a Política de Acesso Aberto da FCT,
junto da comunidade académica do IPCB.
1.º Destaque
RCAAP - Repositório Científico de
Acesso Aberto de Portugal partilhou uma
ligação.
20/6 · Editado
Hoje divulgamos um exemplo de boas
práticas. Um tutorial intitulado: “Repositório Científico do IPCB: Guia Básico
de Pesquisa”. Concebido para ser uma
ferramenta de apoio à utilização do Repositório Científico do Instituto Politécnico
de Castelo Branco, pode ser acedido em
http://biblioteca.esa.ipcb.pt/index.php/pt/
component/content/article?id=129
2.º Destaque
RCAAP - Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
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Retomamos com mais um exemplo de
boas práticas...
O Repositório Científico do Instituto Politécnico de Castelo Branco (http://repositorio.ipcb.pt/) divulgou a “Política sobre
Acesso Aberto a Publicações Científicas
Resultantes de Projetos de I&D Financiados
pela FCT” junto da comunidade académica
do IPCB.
Saibam como em: http://www.ipcb.pt/
images/IPCB/imagens/CulturaIPCB/RCIPCB/33.pdf
Maria Eduarda Pereira Rodrigues

Disponível versão revista
do Regulamento de Funcionamento do RCIPCB
No seguimento das auditorias efetuadas
aos Repositórios Científicos, foram detetadas algumas não conformidades com a
Norma ISO 16363:2012 – Audit and Certification of Trustworhty Digital Repositories. Com o propósito de diminuir o número de não conformidades detetadas e de
aproximar o repositório da nota 4, valor
considerado como Muito Bom, o RCIPCB
procedeu à revisão do seu Regulamento de
Funcionamento, de forma a procurar melhorar os aspetos que foram considerados
menos bons.

Por falar em Livre Acesso...

Os responsáveis pelo RCIPCB acreditam
que esta nova versão do Regulamento,
já integrada com o Sistema de Gestão da
Qualidade do IPCB, tornou mais explícitos os procedimentos, definiu claramente
as áreas de intervenção operacional dos
colaboradores envolvidos e poderá contribuir para o fomento de uma cultura de
qualidade ao nível do registo, por via da
implementação do Plano de auditorias internas do qual Newsletter dará conta, logo
que esteja devidamente implementado.
Maria Eduarda Pereira Rodrigues

A UNESCO acabou de lançar a World Library
of Science (WLoS) uma Biblioteca Mundial de
Ciência que está disponível em http://www.
nature.com/wls
A WLoS é uma biblioteca científica que, de
forma gratuita e multilingue pretende chegar a
estudantes de todo o mundo, numa perspetiva
que se posiciona como estando ao serviço
da paz. Esta iniciativa conta com o apoio
em parceria e patrocínio da revista Nature
e do Laboratório “Roche”. Com este novo
instrumento a UNESCO pretende: promover
a igualdade de oportunidades, melhorar a
qualidade do ensino, reforçar a ciência, a
educação, promover o uso de conteúdos
educativos de livre acesso e fomentar a criação
de comunidades de estudantes e docentes (In
http://www.nature.com/wls).
De acordo com informação constante de
sua página, a WLoS conta, no momento, com
300 artigos, 25 e-books e mais de 70 vídeos
que foram cedidos pela Nature. Toda esta
informação e muito mais pode ser acedida e
visualizada em http://www.nature.com/wls.
Adapt. por Maria Eduarda Pereira Rodrigues
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