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Newsletter
– Repositório Científico do IPCB –

Com o intuito de distinguir o docente 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(IPCB) que, em cada ano letivo, mais con-
tribui para o crescimento do Repositório 
Científico do IPCB e, bem assim, motivar 
todos os demais, foi criado, em 2012 no 
IPCB, o “Prémio de Mérito do Repositório 
Científico”. O prémio é entregue, normal-
mente, por ocasião da celebração do an-
iversário do Instituto Politécnico de Caste-
lo Branco, em outubro. 

Este ano o prémio de mérito do Re-
positório Científico foi entregue ao do-
cente da Escola Superior Agrária, Profes-
sor Doutor Luís Cláudio de Brito Brandão 
Guerreiro Quinta-Nova por ter sido o 
docente do IPCB que, no ano letivo 
2014/2015, mais contribuiu para o cresci-
mento do Repositório Científico do IPCB. 
Para além deste aspeto importa referir 
ainda que a maioria dos documentos con-
siderados para atribuição da distinção, foi 
integrada no Repositório Científico pelo 
próprio docente, recorrendo à facilidade 
de auto arquivo disponível no Repositório.

Parabéns ao Professor Luís Quinta-Nova!

Maria Eduarda Pereira Rodrigues

Prémio de Mérito do Repositório Científico do IPCB IPCB - Objetico 64

O RCIPCB em números

Comunidades Total doc.  Data  
 depositados*  verificação

ESACB 1219 20151113
ESALD 226 20151113
ESART 218 20151113
ESECB 765 20151113
ESGIN 144 20151113
ESTCB 364 20151113
IPCB 38 20151113
Fonte: RCIPCB,* 
inclui doc. mapeados

Maria Eduarda Pereira Rodrigues

O Objetivo n.º 64 da Matriz de Obje-
tivos de Qualidade para o IPCB em 2015 
referia a necessidade de aumentar em 
20% o número de documentos deposita-
dos no RCIPCB, tendo por base o número 
de documentos depositados em 2014. 
Para que o objetivo fosse cumprido seria 
necessário que o número de itens deposi-
tados no RCIPCB em 2015, atingisse os 
510 novos documentos e que estes fos-
sem arquivados até 31 de dezembro de 
2015.

À data de hoje, 13 de novembro de 
2015, o RCIPCB regista, para 2015, um 
total de 481 documentos depositados. 
Parece assim estar prestes a ser atingido 
e, quiçá, até mesmo superado o objetivo 
proposto na Matriz.

Aguardamos com expectativa o desen-
rolar das atividades do RCIPCB das quais 
daremos nota na próxima Newsletter a 
publicar em janeiro de 2016.

Recorde-se que a inclusão deste tópico 
na Matriz de Objetivos de Qualidade do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco 
em 2015 foi considerada, no âmbito do 
Projeto RCAAP, como uma boa prática 
institucional, tendo sido, na altura, divul-
gada no sítio respetivo. 

Maria Eduarda Pereira Rodrigues

A NEWSLETTER do RCIPCB 
deseja Festas Felizes 

a todos os seus leitores.


