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O RCIPCB em números

Comunidades Total doc.  Data  
 depositados  verificação

ESACB 715 20130311

ESALD 99 20130311

ESART 57 20130311

ESECB 466 20130311

ESGIN 135 20130311

ESTCB 214 20130311

Fonte: Repositório Científico do IPCB
 M.E.R.

Jornadas FCCN 2012 - Universidade de Aveiro - 6 a 8 de fevereiro
Decorreram, de 6 a 8 de fevereiro de 2013, na 

Universidade de Aveiro, as Jornadas FCCN2013. 
O programa das jornadas contou com uma tar-
de inteiramente dedicada à reunião do projeto 
RCAAP, cujos objetivos principais foram a apre-
sentação do relatório das atividades desenvolvi-
das ao longo do ano de 2012 e a apresentação do 
plano de atividades para 2013. 

Para além dos aspetos práticos e de desen-
volvimento, apresentados durante a reunião, 
foram ainda realizados dois painéis, o primeiro 

dos quais relacionado com a comunicação, dis-
seminação e desenvolvimento de mecanismos 
de proximidade com os autores e o segundo   
respeitante à gestão da informação científica 
com destaque para os aspetos relacionados 
com a interoperabilidade. Nesta vertente foi 
apresentado o sistema DeGóis e, ainda, dois 
exemplos de integração entre repositórios e sis-
temas de avaliação de docentes, apresentados 
e entendidos na perspetiva de criação de valor 
do ponto de vista dos repositórios científicos.

O IPCB esteve representado nesta reunião 
através da Administradora do seu Repositório 
Científico que, a convite do Projeto RCAAP, 
apresentou um conjunto de propostas de tra-
balho no sentido da promoção e partilha de 
boas práticas e do trabalho cooperativo.

Esta reunião foi de grande importância, do 
ponto de vista informativo, mas também do 
ponto de vista do fomento do espírito de par-
tilha de conhecimento entre os participantes 
das diversas instituições que integram o projeto.

     M.E.R.

Tabela 1 - Produção científica do IPCB (período de 1980 a 2013), depositada no Repositório Cientí-
fico

Fonte: RCIPCB em 2013-03-04

Documentos 1980- 1990- 2000- 2010 2011 2012 2013 Total/

por coleção -1989 -1999 -2009     /Coleção

Artigos “Peer review” 3 16 131 27 14 11  202

Artigos em geral 3 45 143 16 4 5 1 217

Comunicações  13 57 337 75 48 63 2 595

Dados Científicos   7 8 78 9  102

Dissertações de Mestrado 6 42 44 16 52 68  228

Livros e Capítulos de Livros 5 15 34 7 6 14 1 82

Patentes    1    1

Pósteres  6 71 17 19 44  157

Provas Públicas  8 7     15

Relatórios Técnico-Científicos 1 5 12 1 2 5  26

Teses de Doutoramento  6 36 6 3 2  53

Total / Ano 31 200 822 174 226 221 4 1678

Relembrando a Política de Depósito de Documentos 
no RCIPCB

RCIPCB em Números… A Produção Científica do IPCB
Já está disponível, na página da Biblioteca Vir-

tual do IPCB, o registo quantitativo da produção 
científica do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, no endereço http://www.ipcb.pt/index.
php/repositorio-cientifico-do-ipcb (Tab. 1).

A Tabela 1 apresenta o conteúdo de todas 
as coleções do RCIPCB, atualizado ao dia 4 
de março de 2013, e permite obter uma visão 
de conjunto sobre a respetiva distribuição dos 
documentos, tendo em conta a tipologia. Per-
mite ainda verificar quais as coleções que mais 
contribuem para o incremento do RCIPCB, que 
no caso são as coleções Comunicações, Disser-
tações de Mestrado, Artigos em geral e Artigos 
“Peer Review”, por esta mesma ordem.

Os dados constantes da tabela serão atuali-
zados numa base mensal e disponibilizados na 
página da Biblioteca Virtual, no endereço acima 
indicado.

Brevemente será disponibilizada mais infor-
mação sobre este tema pelo que lhe sugerimos 
que esteja atento(a) aos desenvolvimentos do 
RCIPCB.

M.E.R.
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