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1. Registo no Repositório Comum do IPC 

 
a) O registo de novo utilizador no Repositório Comum do IPC deverá ser realizado 

através do endereço http://comum.rcaap.pt/register, usando para tal  o email  com o 

domínio da ESTeSC; 

b) Após esta etapa remeta uma mensagem para o endereço de email 
biblioteca@estescoimbra.pt a informar sobre o registo no Repositório, de modo a que 

seja desencadeado o processo de atribuição de permissão de depósito de documentos; 

c) Depois disso, receberá uma mensagem que comunica a aprovação para realizar o auto-

arquivo de documentos no Repositório Comum do IPC, esta comunicação servirá de 

comprovativo de registo no RCIPC;  

d) Posteriormente, para entrar no Repositório (RCIPC) aceda a 

http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/5306 selecione a opção  “Entrar”  no menu 

lateral direito. Digite no formulário que aparece, o seu endereço completo de 

correio eletrónico do domínio da ESTeSC e a palavra de acesso escolhida para o 

registo inicial. 
 

http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/5306
http://comum.rcaap.pt/register
mailto:biblioteca@estescoimbra.pt
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2. Depósito de Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio 
 

a) Na área pessoal, escolha iniciar novo depósito na Coleção IPC-ESTeSC-  Dissertações 

de mestrado ou na Coleção IPC-ESTeSC-Trabalhos de projeto/ relatórios de estágio/ 

projetos de investigação, dependendo do tipo de documento a depositar. Selecione 

submissão manual; 
 

 
 

b) Descreva o registo, de acordo com as instruções presentes em cada área. Na 
informação referente a  “Data de Defesa”  bastará inserir  o ano em que o trabalho  foi 

defendido; 

http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/5306
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c) Não insira qualquer informação no item relativo ao “Identificador do Trabalho (TID)”, 

será um dado a incluir posteriormente pelos Serviços. O domínio científico  é: Ciências 

Médicas. Clique no botão próximo; 
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d) Inclua o resumo no idioma principal do trabalho. Para  adicionar  resumo(s)  
noutro(s) idioma(s) clique no botão “Adicionar mais” ; 
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e) Relativamente ao acesso deverá ser selecionado “Acesso Aberto”. Em data final do 

embargo, não insira qualquer informação, visto tratar-se de Acesso Aberto. Na licença 

creative commons escolha o licenciamento 2.5 da Creative Commons para Portugal: 

Atribuição. Uso não comercial. Partilha nos termos da mesma licença 

(CC-BY-NC-SA); 
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f) Clique em próximo e poderá visualizar a seguinte área para carregamento de ficheiro: 

g) Selecione o ficheiro referente ao registo, de preferência em formato Adobe PDF; 
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h) Após carregamento do ficheiro pretendido, clique em próximo; 

 

i) Verifique se a informação introduzida no depósito se encontra correta. Caso detete 

alguma incorreção poderá retroceder para corrigir o(s) erro(s). Depois de verificar que 

todos os dados estão certos, selecione próximo; 

 

j) Posteriormente será necessário conceder a  “Licença  de  distribuição  do repositório”. 
Ao aceitar esta licença “não-exclusiva” o autor não cede os seus direitos, apenas faculta 

uma licença que não interfere com qualquer outra utilização da obra, para que a 

ESTeSC arquive e possibilite o acesso a uma cópia do seu trabalho científico; 
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k) A fase final relaciona-se com a ligação do registo à plataforma de Currículos  DeGóis. 

Esta etapa é opcional, se não estiver inscrito nesta plataforma poderá selecionar a 

opção saltar; 

 

 

l) Por fim será visível a seguinte área informativa sobre a conclusão do depósito: 
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3. Interrupção de Depósito 
 

a) O processo de depósito poderá ser interrompido em qualquer altura. Caso pretenda 

retomar posteriormente a submissão do registo clique no botão "cancelar/guardar".  A 

informação introduzida será armazenada até que o processo seja prosseguido, nessa 

altura, a sua página "Área Pessoal" irá mencionar que tem uma tarefa em curso. Se sair 

acidentalmente do processo de depósito, pode retomá-lo a partir  da  sua "Área 

Pessoal". 
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4. Barra de Progresso 
 

a) As etapas do processo de depósito são representadas por sete botões que se encontram 

no início da página.  As cores destes botões modificam-se à medida que   o processo 

de depósito progride. Clicando nos botões  pode avançar  ou  retroceder no decurso do 

depósito, sem perda de dados. 
 

 

 

5. Depósito Completo 
 

a) Após inserção do trabalho no Repositório Comum, o registo será revisto e verificado. 
Receberá uma mensagem por correio eletrónico, quando o documento passar a integrar 

a coleção ou caso haja necessidade de algum esclarecimento adicional referente ao 

depósito do seu documento. 
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