
Considerando que a forma prefe-
rencial para o depósito de documen-
tos no RCIPCB é o auto-arquivo dos 
mesmos e considerando também a 
facilidade de acesso ao registo que 
é efectuado a três tempos pelos uti-
lizadores e num último passo pelo 
administrador do Repositório (Fig.2) 
verifica-se que este processo é, não 
só fácil, como rápido.

Figura 1 - Evolução mensal do n.º de utilizadores 
registados (desde Março de 2010)

O conjunto de depositantes regis-
tados até ao momento é insuficiente 
para garantir um crescimento con-
stante do RCIPCB. O esforço acresci-
do realizado pelas bibliotecárias do 
IPCB no sentido de angariarem docu-
mentos para depósito tem dado os 
seus frutos em termos de quantidade 
de documentos. No entanto, sendo 
objectivo do RCIPCB crescer pela via 
do auto-arquivo, este não é a forma 
desejável. 
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Newsletter
– Repositório Científico do IPCB –

1. VISIBILIDADE – Nos antípodas da “Lite-
ratura cinzenta”.

2. AUMENTO DO NÍVEL DE CITAÇÃO 
DOS DOCUMENTOS – Motivado pela 
visibilidade que confere maior usabili-
dade aos documentos/informação.

3. ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE DI-
FUSÃO DE I&D – Por via da partilha 
imediata.

4. ACESSO IMEDIATO AO CONHECIMEN-
TO – Por exemplo, através do seu motor 
de busca.

12 razões fundamentais para depositar os seus documentos no RCIPCB
5. DISPONIBILIZAÇÃO IMEDIATA DA IN-

FORMAÇÃO – No mesmo instante em 
que o processo de depósito se conclui.

6. CONCENTRAÇÃO DE DOCUMENTOS, 
DADOS E METADADOS NUMA ÚNICA 
ESTRUTURA – Facilidade para o utiliza-
dor na recolha, consulta e organização 
das suas pesquisas. 

7. PRESERVAÇÃO – Suporte digital.
8. FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO – Ambi-

ente acessível e totalmente user friendly.
9. RAPIDEZ – Menos de cinco minutos por 

item depositado.
10. AUMENTO DO IMPACTO DA INVESTI-

GAÇÃO - Porque fica visível.
11. VALORIZAÇÃO DA IMAGEM DA OR-

GANIZAÇÃO – Enquanto entidade 
produtora de informação.

12. COMODIDADE – Pode depositar e 
consultar até a partir do seu sofá!

Leia, analise, pondere e deposite no Re-
positório Científico do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco (RCIPCB)!

M.E.R.

Como é do conhecimento geral, 
a  Equipa do Repositório Científico do 
IPCB criou um programa de divulgação 
que foi apresentado em todas as Uni-
dades Orgânicas do Instituto. Esta inicia-
tiva visava dar conhecimento à comu-
nidade académica da criação e funções 
do Repositório Científico, mas também, 
na medida do possível, motivar para a 
adesão ao mesmo. Tal desiderato tem 
vindo a ser paulatinamente cumprido, 
no entanto de forma considerada pouco 
satisfatória, já que a evolução do registo 
é desigual, entre as unidades orgânicas 
(Tab. 1) e vem sendo efectuada de forma 
muito lenta (Fig. 1). 

Tabela 1 - N.º de utilizadores do RCIPCB com ca-
pacidade para auto-arquivo/Unidade Orgâni-
ca (2010-05-23)

 N.º de utilizadores Unidade Orgânica

 15 ESACB
 2 ESALD
 3 ESART
 5 ESECB
 2 ESGIN
 4 ESTCB

Utilizadores do Repositório com Capacidade de Depósito – Evolução

	  

Figura 2 – Fases do registo de depositantes no 
RCIPCB.

Assim deixamos aqui um apelo a 
todos os docentes que ainda não o 
fizeram, para que se registem junto do 
Repositório a fim de adquirirem a res-
pectiva capacidade para depositarem 
os seus próprios documentos.

M.E.R.

	  

O RCIPCB em números
Comunidades Total doc.  Data  
 depositados  verificação

ESA 64 31/05/10
ESALD 14 31/05/10
ESART 3 31/05/10
ESE 19 31/05/10
ESG 13 31/05/10
EST 20 31/05/10

No próximo número

Docentes do IPCB falam sobre a 
sua experiência de auto-arquivo.


