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O RCIPCB - Balanço de um ano de actividade (continuação).
Alguns dados sobre o desempenho do RCIPCB em 2010 – 1.ª Parte
Tal como foi referido na Newsletter n.º
8, de Janeiro de 2011, apresentam-se, em
seguida, alguns dados quantitativos relativos ao desempenho do RCIPCB. Todos os
dados foram recolhidos a partir do Repositório Científico do IPCB, constituindo-se
este como fonte primária de informação
para o efeito. Todos os quadros estão identificados e, quando considerado necessário, incluem um pequeno comentário.
O RCIPCB possui uma estrutura semelhante à da maioria dos Repositórios Científicos sendo constituído por comunidades,
as Escolas do IPCB e Colecções, os Tipos
de Documentos que aceita, conforme o
Quadro 1 que refere, igualmente, o número
de documentos depositados por comunidade/colecção até 31 de Dezembro.
O Quadro 2 apresenta a quantificação
da estrutura do RCIPCB, em termos totais.
A este propósito refira-se que em 31 de
Dezembro de 2010 o RCIPCB regista documentos depositados em 45 das 61 colecções existentes.

Comunidade

Nº de
colecções

Itens/
/comunidade

10
10
10
10
10
11

192
34
30
85
42
42

ESACB
ESALD
ESART
ESECB
ESGIN
ESTCB

Quadro 1. Estrutura do Repositório em 2010.
Comunid.

6

Colecções
Novas

61

Colecções
Colecções
em 2010 com conteúdo

2

45

Quadro 2. Estrutura do RCIPCB em 2010: totais.

Relativamente às colecções existentes,
apresenta-se no Quadro 3, a sua composição em termos de documentos depositados.
O Repositório de Dados Científicos, no
caso do RCIPCB, foi enquadrado na estrutura existente, pelo que aparece referenciado na sequência de colecções.

Colecção

N.º de itens

Artigos em revistas
com arbitragem científica
Artigos em revistas
sem arbitragem científica
Comunicações em encontros
científicos e técnicos
Dissertações de Mestrado
Livros ou capítulos de livros
Patentes
Posters em encontros científicos
e técnicos
Provas públicas
Relatórios técnico/científicos
Repositório de Dados Científicos
Teses de Doutoramento
Total

56
77
148
38
24
-39
9
6
8
20
425

Quadro 3. Documentos por colecção em 2010.

No próximo número da Newsletter concluiremos o tema O RCIPCB – Balanço de
um ano de actividade apresentando dados
relativos à adesão interna e externa ao Repositório, bem como sobre as pesquisas
dos documentos do Repositório.
M.E.R.

Jornadas FCCN - Reunião RCAAP, 8 de Fevereiro de 2011
Este ano as Jornadas FCCN tiveram lugar
de 8 a 10 de Fevereiro, nas instalações da
Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto e incluíram uma sessão dedicada
ao RCAAP, na qual estiveram presentes responsáveis pelos vários Repositórios Institucionais, incluindo o Repositório Científico
do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Na sessão de abertura presidida pelo
Professor Pedro Veiga, Presidente do Conselho Geral do IPCB, foram proferidas algumas palavras de regozijo pela realização das
Jornadas no Porto, bem como foi referida a
grande adesão que as mesmas registaram
em termos de participantes, o que dá nota
da importância das mesmas para a sua comunidade de referência.
A reunião do RCAAP, moderada por
João Moreira da FCCN, incluiu, na mesa, os
membros da equipa do RCAAP que também
estiveram em Castelo Branco na celebração
do Aniversário do RCIPCB, Eloy Rodrigues
e José Carvalho, tendo ainda estado apresentado comunicação Pedro Príncipe, João
Gomes e Salima Rehemtula.

Esta foi uma reunião de trabalho em que
foi feito o ponto da situação relativamente ao projecto RCAAP, mas também foram
abordadas várias questões de índole funcional nomeadamente relacionadas com a gestão das colecções de teses e dissertações. A
implementação de um layout mais amigável
e as novas funcionalidades, bem como o estado do projecto Blimunda foram também
objecto de duas apresentações bastantes esclarecedoras. Durante a reunião foi também
considerada a questão do estabelecimento
de métricas adequadas para verificação do
desempenho dos repositórios. Esta questão
foi muito discutida, tendo evidenciado a
necessidade de construir métricas sistemáticas e coordenadas de forma a responderem às questões colocadas relativamente ao
desempenho, mas cuja base seja construída
em dados que possuam a mesma natureza
para que a comparação seja possível e, consequentemente, a métrica seja validada.
De realçar também a inclusão de uma rubrica “1 minuto para o repositório” em que,
exactamente no tempo de 1 minuto, cada

responsável de repositório resumiu as actividades realizadas e as propostas de actividades a realizar em 2011.
Foi ainda transmitida a necessidade de
registar os repositórios nos vários serviços
e directórios disponíveis, o que aumentará,
certamente, a visibilidade dos mesmos.
M.E.R.
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