1. O que é o RCIPCB?
O Repositório Científico do IPCB é uma plataforma não exclusiva de arquivo de documentos
e recuperação da informação, em suporte digital, que permite o Acesso Livre ao
conhecimento científico produzido no Instituto Politécnico de Castelo Branco.

2. Quais são os objetivos do RCIPCB?
O RCIPCB serve para:
divulgar a produção científica do IPCB;
preservar a sua memória intelectual, em suporte digital;
promover a partilha do conhecimento científico e técnico;
aumentar o impacto da produção científica nos meios académicos e de investigação.

3. Como funciona o RCIPCB?
O Repositório Científico do IPCB funciona por meio o arquivo dos documentos realizado
pelos responsáveis das Bibliotecas do IPCB, ou através de auto-arquivo realizado pelos
próprios autores. Excluem-se as Teses e Dissertações que apenas podem ser depositadas
através do processo de arquivo.

4. Onde e como posso ter acesso ao RCIPCB?
Pode aceder ao Repositório Científico do IPCB em qualquer parte do mundo através do
endereço http://repositorio.ipcb.pt

5. Quem pode depositar documentos no RCIPCB?
Podem submeter documentos da sua autoria:
docentes do IPCB;
investigadores do IPCB;
alunos do IPCB, desde que em co-autoria com docentes ou investigadores do IPCB;
não docentes do IPCB;
bolseiros do IPCB, desde que em co-autoria com docentes ou investigadores do IPCB
ou devidamente autorizados pelos mesmos.
Podem submeter documentos no RCIPCB, as bibliotecárias do IPCB desde que
devidamente mandatadas/autorizadas pelos autores.
As teses de doutoramento e dissertações de mestrado são depositadas obrigatoriamente
pelas bibliotecárias, verificadas as condições de depósito vigentes para o IPCB.

6. O que é e como funciona o auto-arquivo?
O auto-arquivo de documentos é a capacidade que os autores possuem para depositar os
seus próprios documentos no RCIPCB.

Para efetuar auto-arquivo é necessário estar registado no RCIPCB e ter abertas as respetivas
permissões. Estas são definidas pelo Administrador do Repositório.
Para se registar siga os passos:
1.
2.
3.
4.
5.

http://repositorio.ipcb.pt
Clique em Área pessoal
Clique em Utilizador novo? Clique aqui para se registar.
Abra o seu gestor de correio eletrónico e siga as instruções para completar o registo.
Uma vez registado, ser-lhe-ão atribuídas as respetivas competências pelo
Administrador do RCIPCB e poderá então efetuar depósito de documentos por autoarquivo.

7. Que tipos de documentos podem ser depositados no RCIPCB?
Podem ser depositados os seguintes tipos de documentos:









Artigos publicados em revistas com ou sem arbitragem científica.
Comunicações e pósteres apresentados em encontros científicos e técnicos.
Dissertações de Mestrados.
Livros ou capítulos de livros.
Provas públicas de docentes.
Relatórios técnicos/científicos.
Teses de Doutoramento.
Dados científicos.

Adicionalmente os documentos devem possuir as seguintes características:
 reconhecida natureza científica ou técnica;
 não devem ser efémeros;
 devem estar em suporte digital;
 devem estar completos e na sua versão final;
 devem estar disponíveis face aos direitos de autor.

8. Porque é que devo depositar a minha produção científica no RCIPCB?
Aumenta a sua visibilidade; Aumento do nível de citação dos documentos; Aceleração do
processo de difusão de I&D; Acesso imediato ao conhecimento; Disponibilização imediata da
informação; Concentração de documentos, dados e metadados numa única estrutura;
Preservação; Facilidade de utilização; Rapidez no acesso; Aumento do impacto da
investigação; Valorização da imagem da organização; Comodidade.

9. Consulte a página do Repositório Científico do IPCB!
Encontrará todo o tipo de informações úteis sobre:
Últimos documentos depositados
Depósito de documentos - Kits de ajuda
Funcionamento do RCIPCB – Regulamento de funcionamento do RCIPCB
Referências Bibliográficas – Princípios normalizadores
Notícias sobre o RCIPCB – Último número da Newsletter

Estatístisticas

