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Depósito de documentos no repositório  

O repositório do IPV (http://repositorio.ipv.pt) pretende ser um ponto de acesso aos 

trabalhos produzidos pelo corpo docente e de investigadores do Instituto Politécnico de 

Viseu. Faz parte do projeto RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal 

http://www.rcaap.pt). Está indexado em vários diretórios de repositórios institucionais 

e no Google.  

 

Registo no Repositório  

Criar conta com o endereço de correio eletrónico de utilizador da rede das escolas do 

IPV em Área pessoal > Utilizador novo? Clique aqui para se registar. 

 

Depois de registado, aguarda-se, até ter permissão de depósito nas coleções da 

respetiva unidade orgânica. Para depositar documentos, inicia-se sessão em Área 

pessoal.  

 

 

 

 

http://repositorio.ipv.pt/
http://www.rcaap.pt/
http://repositorio.ipv.pt/register


Como iniciar o depósito do documento  

1. Clique em Iniciar novo depósito, na área pessoal > 

 Selecione a coleção onde vai depositar, de entre as coleções disponíveis para 

depósito. As coleções existentes, neste momento, são:   

 ESX - XX - Artigos publicados em revista científica 

 ESX - XX - Capítulos (ou partes) de Livros 

 ESX- XX - Dissertações de mestrado (após aprovadas pelo júri) 

 ESX - XX - Documentos de congressos (comunicações, posters, actas) 

 ESX - XX - Livros 

 ESXX - XX - Outros (que sejam considerados relevantes e após decisão 
unânime) 

 ESXX - XX - Relatórios 

 ESXX - XX - Teses de doutoramento (após aprovadas pelo júri) 

 ESXX - XX - Trabalhos académicos 

 ESXX - XX - Trabalhos em eventos/palestras académicas 

Exemplo: 

 

2. Avance com o botão, recue com. . Pode cancelar e 

guardar o documento em qualquer altura com o botão, podendo 

mais tarde retomar o depósito. Para avançar pode ainda clicar nos balões das fases do 

depósito.  

 

Como descrever o documento  

1. Selecione as caixas que se adequam ao documento que vai depositar 

 

 

 

 

http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/25
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/31
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/26
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/28
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/30
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/34
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/34
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/32
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/27
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/33
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/29


2. Avance para a seguinte fase “Descrever”.  

 

 

3. Campos obrigatórios para depósito de um artigo:  

 Autores 

 Título do documento  

 Data (pelo menos o ano)  

  

 Primeira página (n.º da página inicial do artigo, quando exista)  

 Última página (n.º da página final do artigo)  

 Volume (n.º do volume da revista, quando exista) Número da edição (n.º da 

revista, “Issue”, quando exista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Revisão por pares (sim ou não)  

 Tipo (Artigos, teses, dissertações, Documento de congressos.)  

 Acesso (conforme direitos de autor que podem ser consultados em  

(http://www.sherpa.ac.uk/romeo). Acesso restrito ou fechado, significam 

que o utilizador não pode ter acesso ao texto do documento mas poderá 

solicitar ao autor o mesmo, por formulário disponibilizado pelo repositório.  

Acesso embargado, deixa o conteúdo indisponível mas somente por um 

período limitado de tempo, findo o qual o mesmo será disponibilizado em 

acesso aberto, disponível sem restrições.  

 Língua (língua principal em que está escrito o documento). Em qualquer 

momento pode alterar o tipo de acesso, bastando enviar uma mensagem ao 

repositório, com essa pretensão.  

 Título da revista, periódico, monografia ou evento (título da revista onde foi 

publicado o artigo ou título da conferência  

 Local (relevante no caso de conferências) 

 

4. Avançar com para a terceira fase de “Descrever”, onde todos os 

campos são facultativos. Devemos no entanto pensar que quanto mais informação 

adicionar, mais fácil é ao utilizador decidir se o documento preenche ou não as suas 

necessidades. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo


 

Como adicionar o(s) ficheiro(s) com o texto integral do artigo  

Pode adicionar diferentes tipos de ficheiro ao seu registo clicando em Próximo, entra na 

fase de carregamento. Pode escrever o nome do ficheiro ou escolher “Browse” para 

abrir uma janela de navegação onde poderá escolher o ficheiro no seu computador. 

 

 

 

 

Como verificar e corrigir os dados  

Finda a fase de carregamento pode verificar todos os dados introduzidos e proceder à 

sua correção, caso existam erros, bastando para isso clicar no botão “Corrigir” 



 

 

 

 

Conceder a licença  

Concede a licença ao Repositório do IPV, tratando-se de uma licença simples que 

salvaguarda para si todos os direitos de autor.  

 

Enviar para o currículo DeGois  

 Se tiver o currículo DeGois (http://www.degois.pt) criado e pretender 

atualizar a sua produção científica pode fazê-lo neste momento bastando 

introduzir o nome de utilizador e a senha do currículo. Depois do registo estar 

disponível, em qualquer momento pode fazer esta operação, bastando clicar 

no ícone DeGois, junto do registo.  

 Caso não queira enviar o registo para o DeGois, deve escolher a opção saltar.  

http://www.degois.pt/


 Em qualquer momento pode enviar o seu registo para o currículo DeGois, 

bastando para tal selecionar o ícone que aparece no final 

da página do Repositório do IPV com o seu registo selecionado.  

 

 

Processo concluído  

 Com o processo de submissão concluído, pode fazer uma nova submissão 

enviando outro item para a mesma coleção.  

 

 

 

 

 



 Pode referenciar os seus artigos com o identificador que lhes está atribuído. 

É um identificador permanente ex: URI: http://hdl.handle.net/10400.1/2867  

 Pode verificar as estatísticas de consulta e de download no link Estatísticas 

ou no site http://sceur.rcaap.pt/.  

 

Envio de registos a partir do DeGois  

Para enviar registos a partir do currículo DeGois, deve ter este currículo criado 

(http://www.degois.pt) e as suas produções científicas introduzidas. Para tornar este 

processo de criação das referências da produção científica mais fácil, pode extrair as 

suas produções científicas da base de dados Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) ou de outras, através do gestor de bibliografia 

EndNote Web. Para instruções sobre como proceder envie um email para 

repositório@ipv.pt. ou afonseca@esev.ipv.pt 

 Para enviar registos para o Repositório do IPV, selecione na barra Produção, 

a opção Enviar produções para o repositório  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selecione a referencia que quer enviar para o repositório. 

 

http://sceur.rcaap.pt/
http://www.degois.pt/
http://apps.webofknowledge.com/


 Escolha o Repositório Científico do Instituto Politécnico de Viseu e introduza 

o nome de utilizador com @ipv.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Introduza o nome de utilizador com @ipv.pt no final e a respetiva palavra 

chave e confirme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selecione a coleção onde pretende depositar, anexe o ficheiro com o texto 

integral e envie o registo premindo o botão correspondente. 

 

Nota: Qualquer dúvida ou sugestões contacte o administrador do repositório através do 

mail: repositório@ipv.pt  ou afonseca@esev.ipv.pt 

   


