
 

 

SEMANA INTERNACIONAL DO OPEN ACCESS 2011 – 24 a 30 

de Outubro 

Plano de Actividades – Instituto Politécnico de 

Castelo Branco 

1- Elaborar 4 Posters com mensagens diferentes alusivas 

ao Livre Acesso ao Conhecimento. As mensagens serão 

colocadas em todas as UO’s, em vários locais incluindo 

as Bibliotecas. 

 

2- Definir 5 mensagens a enviar por e-mail pelo 

secretariado da presidência para os docentes do IPCB, 

alusivas ao Movimento Open Access e ao RCIPCB. As 

mensagens serão enviadas à razão de uma por dia entre 

os dias 24 e 28 de Outubro. 

 

3- Elaborar um marcador de dupla face com conteúdo a 

definir, relativo ao Open Access, ao RCIPCB e ao 

depósito de documentos que vai ser distribuído a todos 

os docentes. 

Conteúdo dos Posters 

Poster n.º 1   

24 a 30  de Outubro de 2011. 

Esta é a semana Internacional do Open Access. 

Poster n.º 2 

O conhecimento anda à solta! 

Poster n. 3 

E os seus documentos? Ainda estão fechados a cadeado? 

Poster n.º 4 

Então!? –Liberte-os….! 



Deposite os seus documentos no RCIPCB. 

www.repositorio.ipcb.pt 

 

Conteúdo das mensagens de e-mail 

1.ª 24-10-2011 - Sabia que esta é a Semana Internacional do 

Open Access (livre acesso ao conhecimento científico)? 

2.ª 25-10-2011 – Para crescer o RCIPCB precisa do seu 

contributo. 

3.ª 26-10-2011 – Já depositou os seus documentos no RCIPCB? 

4.ª 27-09-2011 – Já depositou… pelo menos um documento no 

RCIPCB? 

5.ª 28-10-2011 – Obrigado pelo seu contributo. O 

Conhecimento agradece. 

 

Conteúdo do marcador 

Face A (na horizontal) – Símbolo do Open Access e a frase 

“Dê vida aos seus documentos”. 

Face B (na horizontal) – Símbolo do Repositório e a frase 

“Deposite-os no RCIPCB”. (colocar uma imagem de um botão 

com uma seta e a palavra depósito). 

 

Nas duas faces colocar o endereço electrónico do 

Repositório. 

 

Castelo Branco, 26 de Setembro de 2011. 

 

Maria Eduarda Pereira Rodrigues 

Maria de Lurdes Grilo 

Maria Iria Bastos Pinto 

http://www.repositorio.ipcb.pt/

