ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS

Repositório Cientifico de Acesso Aberto
Da
Escola Superior de Educação João de Deus
Política de Arquivo
A Escola Superior de Educação João de Deus faz parte do Repositório
Cientifico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) cumprindo assim o
disposto no Artigo 50º do Decreto-Lei nº 115/2013 de 7 de agosto, e na
Portaria nº285/2015 de 15 de setembro, quanto à obrigatoriedade de
depósito de uma versão digital das dissertações de mestrado e teses de
doutoramento, bem como o depósito de outros trabalhos que, nos termos
da lei, substituam estas no processo de obtenção daqueles graus num
repositório integrante da rede RCAAP.

Objetivos:
•

Agregar e disseminar a produção científica da ESEJD;

•

Arquivar e gerir de forma sistemática os documentos resultantes da produção
científica e técnica da ESEJD;

•

Contribuir para dar maior visibilidade e aumentar a projeção e o impacto da
investigação desenvolvida na ESEJD;

•

Permitir o livre acesso, através da Internet, a toda a produção científica e técnica
realizada na ESEJD;

•

Preservar a longo prazo o trabalho científico e técnico realizado na ESEJD;
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Organização:
A comunidade da ESEJD no Repositório Cientifica está dividida em 5 ‘subcomunidades’:
ü Dissertações de Mestrado em Ciências da Educação
ü Dissertações de Mestrado - Licenciados Pré-Bolonha
ü Licenciaturas
ü Mestrados - Formação de Docentes
ü Teses de Doutoramento
Ainda possuímos o campo ‘Coleções’ onde estão alojados todos os artigos
científicos produzidos pela ESEJD.
Quem deposita:
As dissertações de mestrado e as teses de doutoramento são depositadas
exclusivamente pela Biblioteca da ESEJD.
Tipologia de documentos:
ü Artigos
ü Dissertações de Mestrado
ü Teses de Doutoramento
ü Relatórios
ü Textos de Periódicos
ü Palestras
ü Documento de Conferências
ü Outros
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Controlo da informação:
1. Conforme a entrada em vigor da Portaria nº 285/2015 que, em
associação com o Decreto-Lei nº 115/2013, regula o registo e
depósito legal de teses de doutoramento e de dissertações de
mestrado, o registo das mesmas tanto no RCAAP como na plataforma
RENATES, não poderá ultrapassar os 60 dias após a concessão do
grau de mestre ou doutor.
2. A fim de disponibilizar a dissertação, relatório ou doutoramento no
RCAAP da ESEJD, o aluno deverá preencher uma declaração de
autorização que concede à ESEJD uma licença não exclusiva para
arquivar e tornar acessível as mesmas (ver anexo 1).
3. Como

o

disposto

na

Portaria

nº

285/2015,

a

secretaria

fica

encarregue de fornecer os seguintes dados à biblioteca afim desta
alojar a tese/dissertação nas plataformas RENATES e RCAAP:
•

Número de Identificação e contato do autor;

•

Data de nascimento do autor;

•

Email do autor;

•

Número de Identificação do orientador ou orientadores;

•

A data de concessão do grau;

•

A classificação final, de mestre ou doutor, atribuída ao aluno

4. A declaração é entregue pela secretaria ao aluno após a defesa da
dissertação, relatório ou doutoramento. Depois de preenchida a
mesma deverá ser entregue na secretaria.
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5. O autor da tese poderá decidir se quer que a sua tese fique em
acesso aberto ou em acesso restrito (é um acesso fechado, mas
aberto a um grupo restrito, ou seja os membros da instituição à qual
pertence o trabalho que se está a depositar).
6. A licença de distribuição não exclusiva que acompanha a declaração
de autorização deverá ser rubricada pelo aluno, não podendo este
alegar desconhecimento do conteúdo da mesma.
7. A secretaria ficará com cópia da declaração e licença rubricada.
8. A declaração e a licença originais, bem como os dados necessários
para o alojamento nas plataformas e uma cópia eletrónica da
dissertação, relatório ou doutoramento deverão ser entregues na
biblioteca.
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