REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO
REP051TORI0 CIENTIFICO DA UNIVER5IDADE ATLANTICA

o

Repositorio Cientffico da Universidade Atlantica e um sistema de informa~ao que tem por
objective organizar, arquivar e disseminar de forma sistematica, e em formate digital, os materiais
resu'ltantes da produ~ao academica, cientffica e tecnica dos seus docentes, investigadores e
estudantes.
Em termos praticos 0 repositorio e um conjunto de paginas web onde e possivel encontrar e aceder a
trabalhos cientificos de docentes, investigadores e estudantes da Universidade Atlantica e que tem
por objectivo aumentar a visibilidade da investiga~ao e da produ~ao cientffica da Universidade, bem
como preservar a sua memoria intelectual.

Este repositorio e aberto e visfvel publicamente sem restri~oes e sem obriga~ao de registo de
utilizador e esta em linha com 0 projecto RCAAP - Repositorio Cientffico de Acesso Aberto de
Portugal (http://projecto.rcaap.pt) que visa aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusao dos
resultados da actividade academica e de investiga~ao cientffica nacional e facilitar 0 acesso a
informa~ao sobre a produ~ao cientffica nacional em regime de acesso aberto, bem como integrar
Portuga~ em iniciativas internacionais neste dominio.
Para agilizar e dinamizar 0 Repositorio Cientffico da Universidade Atlantica estabelecem-se algumas
regras fundamentais que complementarmente serao garantia de credibilidade cientffica, de
seriedade e de eficiencia.

1.

Coordena~ao

do Repositorio

1.1. 0 Repositorio Cientffico da Universidade Atlantica sera coordenado por um docente da
Universidade Atlantica, nomeado por Despacho Reitoral, e responsavel pela sua
implementa~ao, consolida~ao e dinamiza~ao.
1.2. Cada subcomunidade e coordenada por um Revisor do Repositorio, nomeado por Despacho
Reitoral, e responsavel pela valida~ao, aceita~ao ou rejei~ao da publica~ao de documentos
no Repositorio.
1.3. A implementa~ao do Reposit6rio tera 0 apoio do Centro de Informatica e da Biblioteca e
Centro de Documenta~ao da Universidade Atlantica, sendo nomeados por Despacho
Reitoral os tecnicos adstritos a esta fun~ao.
2.

Organiza~ao

do Repositorio

2.1. 0 Repositorio sera implementado recorrendo a tecnologia DSpace.
2.2. 0 Reposit6rio esta organizado em comunidades, que correspondem as areas cientfficas da
Universidade Atlantica e em subcomunidades, que correspondem as areas de ensino e de
investiga~ao, cada uma da responsabilidade de um Revisor do Repositorio:

>- Ciencias Empresariais (CE)
•
•
•
•

Gestoo
Gestoo em Saude
Marketing e Comunica~oo Empresarial
Contabilidade e Auditoria

>- Ciencias e Tecnologias da Informa~ao e
Comunica~ao

(CTIC)

• Gestoo de Sistemas e Computa~oo
• Sistemas e Tecnologias de Injorma~oo

>- Ciencias do Territorio, Ambiente e
Desenvolvimento (CTAD)
• Gestoo do Ambiente e do Territorio

>- Ciencias da 5aude (C5)
•
•
•
•
•

An6lises Clfnicas e Saude Publica
Ciencias da Nutri~oa
Enjermagem
Fisioterapia
Radiologia

• Terapia da Fala

2.3. As seguintes colec~oes correspondem aos tipos de documentos posslveis de depositar em
cada uma destas subcomunidades do Repositorio, sem prejulzo da criac;:ao de outras
colecc;:oes (ver anexo 1) em func;:ao das especificidades da Universidade Atlantica:

3.

•
•
•

Artigos
Comunical;oes em Conferencias Cientificas
Relat6rios / Working Papers

•
•
•

Capitulos de Livros
Teses de Doutoramento
Teses de Mestrado

•

Livros

•

Traba'ihos Finais de Licenciatura

Procedimentos de deposito de documentos no Repositorio
3.1. Todos as docentes e investigadores da Universidade Atlantica podem submeter documentos
em formato digital para publicac;:ao no Repositorio. Para tal deverao registar-se na pagina do
Repositorio da Unive rsidade Atlantica (http://repositorio-cientifico.uatlantica.pt) e preencher
devidamente as campos do formulario de submissao de documentos.
3.2. A validac;:ao de metadados e a aceitac;:ao au a rejeic;:ao da publicac;:ao de documentos no
Repositorio sera realizada pelo Revisor do Repositorio da subcomunidade a que foram
submetidos. Este revisor devera verificar se as documentos submetidos cumprem com as
normas deste regulamento.
3.3. as docentes e investigadores sao informados, via correia electronico, da aceitac;:ao au
rejeic;:ao da pub'licac;:ao dos documentos no repositorio.

4.

Criterios de aceita~ao para publica~ao no Repositorio
4.1. as documentos deverao ser produzidos por docentes, investigadores e estudantes da
Universidade Atlantica.
4.2. as documentos deverao ser de natureza academica, cientffica au tecnica.
4.3. Todos as documentos submetidos tem de disponibilizar um resumo em Portugues e em
Ingles.
4.4. as documentos deverao estar completes e na sua forma final, prontos a ser disponibilizados
de acordo com as autorizac;:oes dos autores e as polfticas de arquivo, em repositorios, das
editoras.

5.

Tipos de Ficheiros e Formatos Digitais
5.1. as documentos tem de estar em formato digital, podendo cada documento ser constituldo
par varios ficheiros.
5.2. Aceitam-se as formatos
designadamente:

•
•
•
•
•
6.

digitais

de

ficheiros

Pdf (texto)
Pps (power point)
Gif (imagem)
Jpeg (imagem)
Html (paginas Web)

de

texto,

•
•
•
•

sam,

imagem

e

video

Mp3 (audio)
Mov (video)
Wmv (video)
Swf (flash - animac;:6es)

Teses de Doutoramento e Disserta~oes de Mestrado
6.1. a arquivo das teses e dissertac;:6es realizadas na Universidade Atlantica e obrigatorio, e
estara a cargo da Direcc;:ao de cada Departamento ou Unidade Organica.

6.2. Os termos de difusao e disponibilizaC;ao das teses e dissertac;5es sao definidos pelos
respectivos autores em deciaraC;ao que deve acompanhar a submissao do documento para
deposito no Repositorio.
6.3. 0 arquivo e a disponibilizaC;ao das teses e dissertac;5es no Repositorio so poderao ser
realizados apos a aprovac;ao destes trabalhos pelo respectivo Juri.
7.

Trabalhos Finais de Licenciatura
7.1. A submissao de Trabalhos Finais de Curso (Projectos Fi,nais de Licenciatura, Monografias
Finais de Curso e Relatorios de Estagio) para publicac;ao no Repositorio devera, ser realizada
pelo Coordenador de Licenciatura a que se referem.
7.2. Nos termos do Despacho Reitoral N.Q97, de 15-02-2008, so devem ser disponibilizados
atraves do Repositorio os Trabalhos Finais de Curso com classificac;ao final igua.1 ou superior
a 16 valores.
7.3. A disponibilizac;ao atraves do Repositorio de Trabalhos Finais de Curso com classificac;ao
final inferior a 16 valores so podera ser feita apos recomend'ac;ao escrita pelo juri de
avaliac;ao e/ou pelo Coordenador de Licenciatura e aprovac;ao pelo 5enhor Reitor da
Universidade Atlantica.
7.4. 50 deverao ser submetidos e aceites para publicac;ao no Repositorio, os Trabalhos Finais de
Curso que cumpram as normas de uniformizac;ao grafica e de referenciac;ao bibliografica
apresentadas nos anexos do Despacho Reitoral N.Q104, de 03-06-2008.

8.

Direitos de Autor
8.1. Todas as obras submetidas serao disponibilizadas no Repositorio segundo 0 licenciamento
2.5 da Creative Commons para Portugal (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5!pt).
8.2. Os autores dos trabalhos submetidos para publicaC;ao no Repositorio deverao declarar no
formulario de submissao do coumento que cedem
Universidade Atlantica, sem
exclusividade, 0 direito de preservar e distribuir digitalmente 0 seu trabalho atraves do
Repositorio. Nessa declarac;ao deverao indicar se pretendem 0 documento protegido contra
edic;ao e/ou impressao directa.

a

8.3. Quando os documentos submetidos para deposito ja tiverem sido publicados, e os direitos
de propriedade intelectual sido transmitidos/cedidos a terceiros de modo formal e explfcito,
devera ser indicada nos resumos em Portugues e em Ingles a hiperligac;ao que permita 0
acesso a essa publicac;ao.
9.

Implementa~ao

do Repositorio

9.1. 0 Repositorio permanecera em regime experimental ate Marc;o de 2012, ate esta data
poderao ser alterados alguns pormenores, mais propriamente em relac;ao ao formulario de
submissao dos trabalhos.
9.2. 0 formulario de submissao dos trabalhos continuara a ser desenvolvido no quadro das
normas do RCAAP - Repositorio Cientifico de Acesso Aberto de Portugal e devera ir ao
encontro das necessidades especfficas da Universidade Atlantica.

Anexo 1

Podem constar do Reposit6rio as seguintes documentos correspondentes as

colec~6es

dc:type

Tipo de documento

Descri~ao

article

Artigos Publicados
Disserta~5es de
Licenciatu ra
Disserta~5es de Mestrado
Teses de Doutoramento
Livro
Capitulos de livros
Recensao de livro ou de
artigo

Artigo ou um editorial publicado numa revista cientifica

bachelorThesis
masterThesis
doctoralThesis
Book
bookPart
Review

do RCAAP

Ap6s aprovadas pelo juri
Ap6s aprovadas pero juri
Ap6s aprovadas pelo juri
Livro ou monografia
Parte ou capitulo de um livro
Nao confundir com artigo de revisao.
Todo 0 tipo de documentos relacionados com uma conferencia, ex. artigos de
conferencias, relat6rios de conferencias, palestras em conferencias, artigos
publicados em proceedings de conferencias, relat6rios de abstracts de artigos
de conferencia e posters de conferencias.

conferenceObject

Documentos de
conferencias

lecture

Palestras academicas

workingPaper

Relat6rios Tecnicos

preprint

Relat6rios Prelim ina res

report

Relat6rios

annotation

Pareceres

Opi'1iao fundamentada sobre determinado assunto, emitida por um
especialista. Exemplo: Parecer juridico.

contributionToPe
riodical

Texto de Peri6dico

Artigo publicado em jornal, magazine semanal ou em outro tipo de peri6dicos
nao academicos

patent

Patentes

Patente

other

Outros

Especialmente indicado para dados nao publicados como: dados cientificos,
materiais audiovisuais, anima~5es, etc.

Palestra (Lecture) ou apresenta~ao realizada durante um evento academico,
ex. uma palestra de abertura. Excluem-se palestras em conferencias (ver
conferenceObject) .
Documento cientifico ou tecnico preliminar que e publicado numa serie da
institui~ao na qual a investiga~ao e realizada. Exemplos: documentos de
trabalho (working papers), memorandos de investiga~ao e artigos de debate.
Aplica-se tambem a artigos que ainda nao foram avaliados e revistos (peerreviewed) e ainda nao foram aceites para publica~ao por uma revista
cientifica.
A diferen~a do workingPaper com 0 preprint e que este ultimo nao e
publicado numa serie da institui~ao.
Equivalente a um workingPaper, e um documento cientifico ou tecnico
preliminar que nao e publicado numa serie da institui~ao. 0 documento tem 0
objective de ser publicado numa revista ou como um capitulo de um livro.
Esta e um type mais ou menos lato e compreende relat6rios de comissao,
memorandos, relat6rios de investiga~ao extern os, relat6rios internos,
relat6rios estatlsticos, relat6rios para agencias de financiamento,
documenta~ao tecnica, deliverables de projectos, etc. Excluem-se relat6rios
de conferencias (ver conferenceObject).

