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Repositório Científico do IPCB completa
5 anos de existência
O Repositório Científico do Instituto
Politécnico de Castelo Branco (RCIPCB)
completou cinco anos de existência.
Foram cinco anos de grande atividade
em termos de crescimento, desenvolvimento, resposta a novos desafios e, sobretudo, partilha de saberes com toda a comunidade científica.
Esta atividade traduziu-se no crescimento do Repositório em termos de
documentos depositados por ano (Fig. 1)
transformando-o numa ferramenta incontornável de partilha, difusão, organização
e preservação da produção científica do
IPCB em suporte digital.

Figura 1 – Documentos depositados por ano no
RCIPCB

No momento presente o RCIPCB conta com
um total de 2522 documentos depositados.
Relativamente à visibilidade externa do
RCIPCB, esta pode ser medida pelo número de downloads efetuados sobre os seus
conteúdos (Fig. 2).
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Figura 2 – Total de downloads efetuados por
ano

A figura 2 ilustra, claramente, o incremento do número de downloads ao longo
do tempo. Permite-nos também verificar
que relativamente ao total acumulado,
o RCIPCB atingiu, no ano de 2014, o seu
primeiro milhão de downloads, estando na
atualidade, em vias de completar um milhão
e meio de downloads.
Neste processo de criação, funcionamento e amadurecimento do RCIPCB
é de destacar o contributo inestimável
dos docentes e investigadores do Instituto Politécnico de Castelo Branco para o
crescimento e qualidade do RCIPCB e ainda o trabalho desenvolvido por todos os
colaboradores que exercem funções ou
contribuem para o bom funcionamento
do Repositório.
Parabéns ao RCIPCB!
Maria Eduarda Pereira Rodrigues

Jornadas FCCN 2015
Decorreu de 10 a 12 de fevereiro de
2015, em Lisboa, mais uma edição das Jornadas FCCN. Como é habitual as Jornadas
constituem-se como o principal ponto de
encontro dos responsáveis por serviços e
sistemas informáticos e bibliotecas e arquivos do sistemas de ensino superior e
de investigação portugueses. As Jornadas
tiveram início no dia 10 de fevereiro, com
diversas reuniões de trabalho dedicadas ao
Sistema PT CRIS, à Comunidade de Vídeo
e ao VoIP, e prosseguiram nos dois dias
seguintes com diversas sessões e workshops que, entre outros assuntos, respeitaram ao projeto RCAAP e à b-on. As diversas
sessões foram coordenadas pelos responsáveis dos projetos na FCCN que procura-
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ram elucidar os presentes acerca dos desenvolvimentos respetivos. Entre os apetos
tratados ao nível das Jornadas e do ponto
de vista da participação por parte das Bibliotecas do IPCB, destaca-se a questão
da interoperabilidade entre sistemas no
âmbito do PT CRIS (ORCid, Repositórios e
Curricula), os desenvolvimentos no âmbito
dos Repositórios relativamente à utilização
da nova versão do DSpace e ainda à alteração de formulários para teses e dissertações, a legislação relativa ao depósito de
teses e dissertações, o novo layout da b-on
e a renovação dos contratos com os fornecedores de conteúdos para o próximo
triénio.
Maria Eduarda Pereira Rodrigues

No ano de 2012 foi criado, no Instituto Politécnico de Castelo Branco
(IPCB), pelo seu Presidente, o Professor
Carlos Maia, o “Prémio de Mérito do Repositório Científico”. Este prémio visa
distinguir o(a) docente que, em cada ano
letivo, mais contribui para o crescimento
do Repositório Científico do IPCB sendo
entregue por ocasião da celebração anual
do aniversário do IPCB.
Em 2014 a distinção coube à docente
da Escola Superior Agrária de Castelo
Branco, Professora Doutora Ofélia Anjos
que, pelo segundo ano consecutivo, foi
a docente do IPCB que mais contribuiu
para o crescimento do Repositório
Científico.
Parabéns à Professora Ofélia Anjos pela
distinção!
Maria Eduarda Pereira Rodrigues
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