Repositório Digital da Universidade de Cabo Verde
A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) tem desde 2013, a funcionar o RD - Reposit6rio Digital
da Universidade de Cabo Verde.
O Repositório foi criado com o objetivo de organizar de forma sistemática a investigação na
UniCV, promover a sua integração numa única plataforma, difundir e dar visibilidade à
investigação realizada contribuindo também para agregar novos conhecimentos, inventariar e
valorizar a preservação da memória intelectual, académica, científica e cultural, além de
constituir um instrumento de monitorização.
Todos os Docentes e Investigadores da UniCV que sejam autores ou coautores, podem depositar
no RD toda a sua produção científica, realizada no contexto da sua atividade académica.
Características dos documentos a serem depositados no Repositório Digital (RD):
•
•
•
•
•

Artigos (artigos publicados em revistas Indexadas; artigos publicados em revistas Não
Indexadas; artigos em revistas técnicas que não passaram pela revisão de pares);
Documentos de Conferencia;
Resumos;
Relatórios Técnicos / Científicos;
Teses de Doutoramento, Dissertações de Mestrado e Provas Públicas, depois de
aprovadas pelo Júri e Trabalhos de Fim de Curso (TFC) cuja ata de defesa deve incluir
um campo no qual o júri fará a menção de que o trabalho é meritório para ser
depositado no RD. O autor concederá à UniCV a permissão para divulgação, total ou
parcial do seu trabalho, através de uma declaração.

Os depósitos serão efetuados pelos Serviços de Documentação e Edições da Universidade de
Cabo Verde, através dos pontos focais nas Bibliotecas das Unidades Orgânicas, ficando
disponíveis para consulta online. Os documentos devem chegar às bibliotecas, em versão
digitalizada, via comissão de docentes criada por despacho reitoral (dois docentes por
Departamento), que serão os recetores oficiais e farão a devida submissão à biblioteca da sua
respetiva UO;
O Repositório Digital da UniCV deverá ser o alimentador de outras plataformas de divulgação da
Ciência, nomeadamente do Portal do Conhecimento do MESCI;
O Diretor dos Serviços Técnicos deverá coadjuvar o Administrador do RD (a ser nomeado por
despacho próprio) e os seus serviços devem monitorar o processo, sobretudo em termos de
demanda, acautelando-se eventuais constrangimentos tecnológicos;
A política de depósito de documentos no Repositório Digital da Universidade de Cabo Verde será
objeto de regulamentação própria a aprovar pelo Conselho da Universidade.
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