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Na semana entre 21 e 26 de outubro de 2013, decorreu a Semana Internacional do Open Acess, no Na semana entre 21 e 26 de outubro de 2013, decorreu a Semana Internacional do Open Acess, no Na semana entre 21 e 26 de outubro de 2013, decorreu a Semana Internacional do Open Acess, no Na semana entre 21 e 26 de outubro de 2013, decorreu a Semana Internacional do Open Acess, no 

âmbito da qual foi editado o título “Magazine Open Acess Weekâmbito da qual foi editado o título “Magazine Open Acess Weekâmbito da qual foi editado o título “Magazine Open Acess Weekâmbito da qual foi editado o título “Magazine Open Acess Week” que contém informação relevante ” que contém informação relevante ” que contém informação relevante ” que contém informação relevante 

sobre algumas questões relacionadas com o tema, tais como: ranking web de repositórios do mundo, sobre algumas questões relacionadas com o tema, tais como: ranking web de repositórios do mundo, sobre algumas questões relacionadas com o tema, tais como: ranking web de repositórios do mundo, sobre algumas questões relacionadas com o tema, tais como: ranking web de repositórios do mundo, 

ou, o que mudou no depósito das teses e dissertações nos repositórios institucionais com a alteração da ou, o que mudou no depósito das teses e dissertações nos repositórios institucionais com a alteração da ou, o que mudou no depósito das teses e dissertações nos repositórios institucionais com a alteração da ou, o que mudou no depósito das teses e dissertações nos repositórios institucionais com a alteração da 

legislação de depósitlegislação de depósitlegislação de depósitlegislação de depósito legal para este tipo de documentos, entre outos temas, igualmente interessantes. o legal para este tipo de documentos, entre outos temas, igualmente interessantes. o legal para este tipo de documentos, entre outos temas, igualmente interessantes. o legal para este tipo de documentos, entre outos temas, igualmente interessantes. 

A publicação pode ser consultada em: A publicação pode ser consultada em: A publicação pode ser consultada em: A publicação pode ser consultada em: http://issuu.com/openacessweek/docs/magazine.     
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ABRANTES, Sílvio A.ABRANTES, Sílvio A.ABRANTES, Sílvio A.ABRANTES, Sílvio A. - Códigos correctores de erros em comunicações digitais. 1ª ed. Porto : 
FEUP, 2010. 619 p.. ISBN 978-972-752-127-2 

    

    

    

BRANCO, C. Moura [et al.]BRANCO, C. Moura [et al.]BRANCO, C. Moura [et al.]BRANCO, C. Moura [et al.] - Projecto de órgãos de máquinas. 3ª ed. Lisboa : Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2012. XVIII, 892 p. ISBN 978-972-31-1261-0 
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Periodicidade: bimestral Periodicidade: bimestral Periodicidade: bimestral Periodicidade: bimestral     
    

    

NOVIDADENOVIDADENOVIDADENOVIDADESSSS    

É feita uma introdução à codificação, seguida de uma abordagem à família 
genérica dos códigos de blocos, passando para uma abordagem dos códigos 
cíclicos, convolucionais. É realizada um abordagem da modulação codificada 
(TCM) e, seguidamente, são apresentados os códigos turbo e sua 
descodificação iterativa. São analisados os códigos LPDC e sua 
descodificação, bem como, de algoritmos de transferência de mensagens. 
O livro contém exercícios e a sua resolução.    

O livro aborda os seguintes temas: Introdução ao projecto, projecto à 
fadiga, elementos de ligação, ligações soldadas e coladas, molas, veios e 
uniões de veios, montagens com aperto e discos montados com aperto, 
lubrificação e desgaste, chumaceiras de rolamento, engrenagens, 
transmissões flexíveis, freios e embraiagens e chumaceiras de 
escorregamento.  
O livro apresenta também problemas ou exemplos já resolvidos. 
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DEARHOLT, Jim D.DEARHOLT, Jim D.DEARHOLT, Jim D.DEARHOLT, Jim D. - Mechanics. 1st ed. Newbury : Express Publishing, 2012. 39 p.. ISBN 978-1-
78098-621-0    

    

                

 

 

EVANS, Virginia; DOOLEY, JennyEVANS, Virginia; DOOLEY, JennyEVANS, Virginia; DOOLEY, JennyEVANS, Virginia; DOOLEY, Jenny; WRIGHT, Stanley; WRIGHT, Stanley; WRIGHT, Stanley; WRIGHT, Stanley - Information technology. 1th ed. Newbury : 
Express Publishing, imp. 2012. 40 p. ISBN 978-0-85777-640-2    

    

                                            

    

    

FREIRE, José GeraldesFREIRE, José GeraldesFREIRE, José GeraldesFREIRE, José Geraldes - A fundação da ESE, da ESA e do IPCB: (ano de 1980 - 1981). 
Coimbra: [s. n.], [2011]. 20 p. 

 

 

    

A publicação destinada aos que pretendem melhorar a sua 
capacidade de comunicação em língua inglesa no ambiente de 
trabalho. Contém vocabulário específico na área de mecânica. 
Contém ainda, exercícios de vocabulário, compreensão oral e 
escrita. Ajuda o leitor na elaboração de apresentações orais e 
escritas. 
 

A publicação destinada aos que pretendem melhorar a 
sua capacidade de comunicação em língua inglesa no 
ambiente de trabalho. Contém vocabulário específico na 
área das tecnologias da informação. Contém ainda, 
exercícios de vocabulário, compreensão oral e escrita. 
Ajuda o leitor na elaboração de apresentações orais e 
escritas. 
 

O texto faz uma descrição sobre a fundação da ESE, da ESA 
e do IPCB, assim como das figuras que estiveram envolvidas 
e contribuíram para esta fundação. 
A publicação relata um pouco a história dos 25 anos de 
existência do IPCB. 
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GOMES, Jorge SalgadoGOMES, Jorge SalgadoGOMES, Jorge SalgadoGOMES, Jorge Salgado; ALVES, Fernando Barata; ALVES, Fernando Barata; ALVES, Fernando Barata; ALVES, Fernando Barata - O universo da indústria petrolífera: 
da pesquisa à refinação. 2ª ed. rev. e actualizada. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011. XXX, 670 p.. ISBN 978-972-31-1398-3 

 

PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Censos 2011: XV recenseamento geral 
da população: V recenseamento geral da habitação: resultados definitivos: região 
autónoma dos Açores. Lisboa: INE, 2012. 319 p. ISBN 978-989-25-0179-6    

PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Censos 2011: XV recenseamento geral 
da população: V recenseamento geral da habitação: resultados definitivos: região 
Algarve. Lisboa: INE, 2012. 317 p. ISBN 978-989-25-0183-3    

PORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de EstatísticaPORTUGAL. Instituto Nacional de Estatística - Censos 2011: XV recenseamento geral 
da população: V recenseamento geral da habitação: resultados definitivos: região 
Autónoma da Madeira. Lisboa: INE, 2012. 313 p. ISBN 978-989-25-0180-2 

    

    

    

    

    

O livro trata dos seguintes temas: Geologia e pesquisa do 
petróleo, sondagem e avaliação de reservatórios, 
desenvolvimento de campos petroliferos, produção 
transporte e refinação do petóleo e  gás natural. Aborda 
ainda questões ambientais e a organização da indústria e do 
mercado petrolífero e do gás. 

As três publicações apresentam os resultados definitivos 
dos Censos 2011, sobre a população na região autónoma 
dos Açores e Madeira e ainda do Algarve e consiste na 
apresentação e análise de indicadores de caracterização da 
população, assim como da família e do parque 
habitacional. Apresenta os resultados do inquérito de 
qualidade aos Censos 2011, os quadros de apuramento e 
ainda a metodologia e conceitos associados à operação e 
aos seus resultados.    
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UNIÃO EUROPEIA. ComissãoUNIÃO EUROPEIA. ComissãoUNIÃO EUROPEIA. ComissãoUNIÃO EUROPEIA. Comissão - Integration kit for virtual mobility : a guide for institutional 
awareness. [Bruxelas] : Virtual Mobility ColLaboratory, [2012]. 22 p.    

 

 

    

SILVA, Ana Paula Neves Ferreira daSILVA, Ana Paula Neves Ferreira daSILVA, Ana Paula Neves Ferreira daSILVA, Ana Paula Neves Ferreira da - Marcação das partes do discurso usando 
computação evolucionária. Évora: Universidade de Évora, 2013. XIX, 188 p. - Tese de 
doutoramento em Informática, Universidade de Évora, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The integration kit for mobility: a guide for institutional 
awareness is a compilation of good practices, projects and 
tools related with Virtual Mobility that can be helpful for 
instutitions that want to embrace Virtual Mobility. The 
document is organized around seven topics that were 
identified as being crucial areas for the modernization of 
Higher Education.” 
 

TESE DE DOUTORAMENTOTESE DE DOUTORAMENTOTESE DE DOUTORAMENTOTESE DE DOUTORAMENTO    

“ A marcação das partes do discurso constitui uma tarefa de considerável 
importância na área do processamento de língua natural. O seu objectivo 
consiste em marcar automaticamente as palavras de um texto com etiquetas 
que designam as partes do discurso adequadas. 
A abordagem proposta nesta tese divide o problema em duas tarefas: uma de 
aprendizagem e outra de optimização. Foram adoptados algoritmos da área da 
computação evolucionária em cada uma das fases. Destacamos a utilização de 
inteligência de enxame, não só pelos bons resultados alcançados, mas também 
por se revelar uma das primeiras aplicações deste tipo de algoritmos a este 
problema. 
A abordagem foi pensada com o objectivo de poder ser alargada a outras 
tarefas de processamento de língua natural, com características comuns à da 
marcação das partes do discurso. Os resultados obtidos em corpora em língua 
Inglesa e Portuguesa encontram-se entre os melhores publicados.” 
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ANTUNESANTUNESANTUNESANTUNES, I.M.H.R. ; ALBUQUERQUEALBUQUERQUEALBUQUERQUEALBUQUERQUE, M.T.D.; OLIVEIRA, S.F. (2013) - Groundwater 
contamination potential: vulnerability assessment. Mineralogical Magazine. ISSN 0026-461X. 
77(5) 600. Acessível em: http://hdl.handle.net/10400.11/2057 

 

BARBOSABARBOSABARBOSABARBOSA, Fernando Sérgio; AGUIARAGUIARAGUIARAGUIAR, Ademar (2012) - Modeling crosscutting concerns with 
roles. In nternational Conference on Software Engineering Advances, 7, Lisboa, Novembro. p 
1-6. Acessível em: http://hdl.handle.net/10400.11/2061 

 

BARBOSABARBOSABARBOSABARBOSA, Fernando Sérgio; AGUIARAGUIARAGUIARAGUIAR, Ademar (2012) - Modeling and programming with roles: 
introducing JavaStage. In International Conference on Intelligent Software Methodologies, 
Tools and Techniques, 11, Génova, setembro. p. 1-22 . Acessível em: 
http://hdl.handle.net/10400.11/2060 

    

BARBOSABARBOSABARBOSABARBOSA, Fernando Sérgio; AGUIARAGUIARAGUIARAGUIAR, Ademar (2012) - Roles as modular units of composition. 
In International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, 7, 
Wroclaw, junho. p. 1-10. Acessível em: http://hdl.handle.net/10400.11/2059 

 

BARBOSABARBOSABARBOSABARBOSA, Fernando Sérgio; AGUIAR,AGUIAR,AGUIAR,AGUIAR, Ademar (2011) - Reusables Roles, a test with patterns. In 
Conference on Pattern Languages of Programs, 18, Portland, 21-13 de outubro. 16 p. Acessível 
em: http://hdl.handle.net/10400.11/2058 

 

RAMOSRAMOSRAMOSRAMOS, A. [et al.] (2013) - Pedagogical changes towards the implementation of the Bologna 
Process: indicators’ structure of measurement, Journal of Further and Higher Education, 
DOI:10.1080/0309877X.2013.778963 

 

 

 

REPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: últimos artigos depositados na comunidade ESTREPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: últimos artigos depositados na comunidade ESTREPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: últimos artigos depositados na comunidade ESTREPOSITÓRIO CIENTÍFICO do IPCB: últimos artigos depositados na comunidade EST    
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Como posso fazer a pesquisa de um documento no Repositório Científico do IPCB? 
Aceda ao Repositório através do endereço http://repositorio.ipcb.pt/  ou através da página da 
EST. 

    

     
    

O sistema possibilita a pesquisa por assunto, título, autor, data de publicação e tipo de 
documento, basta acionar o botão pretendido. O exemplo que apresentamos ilustra a 
pesquisa por assunto. 

    

    

DICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISADICAS DE PESQUISA    

Pode inserir o tema 
pretendido e acionar o 
botão enviar 

Pode, em alternativa, seleccionar 
da lista apresentada o conceito 
que pretende. Use as opções 
anterior e próximo para ver mais 
opções.  

Selecione com um “clik” o 
assunto que pretende e serão 
apresentados os documentos 
respectivos. 

Na opção, 
comunidades comunidades comunidades comunidades 
e colecçõese colecçõese colecçõese colecções 
tem a opção 
de pesquisar 
em todas as 
comunidades 
(Escolas)  ou 
de seleccionar 
uma 
comunidade 
em particular. 


