TIPO DE DOCUMENTO
Artigo
Dissertação de licenciatura
Dissertação de mestrado
Tese de Doutoramento
Livro

DESCRIÇÃO
Artigo ou um editorial publicado numa revista científica
Dissertação de Licenciatura
Dissertação de Mestrado (via oficial – não é permitido o auto-depósito)
Tese de Doutoramento (via oficial - não é permitido o auto-depósito)
Livro ou monografia

Parte ou capítulo de um livro Parte ou capítulo de um livro
Recensão

Recensão de livro ou de artigo. Não confundir com artigo de revisão.

Documento de conferência Todo o tipo de documentos relacionados com uma conferência, ex. artigos de conferências,
relatórios

de

conferências,

palestras

em

conferências,

artigos

publicados

em proceedings de conferências, relatórios de abstracts de artigos de conferência e
posters de conferências.
Palestra

Palestra (Lecture) ou apresentação realizada durante um evento académico, ex. uma
palestra de abertura. Excluem-se palestras em conferências (ver conferenceObject).

WorkingPaper

Documento científico ou técnico preliminar que é publicado numa serie da instituição na
qual a investigação é realizada. Exemplos: documentos de trabalho (working papers),
memorandos de investigação e artigos de debate. Aplica-se também a artigos que ainda
não foram avaliados e revistos (peer-reviewed) e ainda não foram aceites para publicação
por uma revista científica. A diferença do workingPaper com o preprint é que este último
não é publicado numa série da instituição.

Preprint

Equivalente a um workingPaper, é um documento científico ou técnico preliminar que não
é publicado numa serie da instituição. O documento tem o objetivo de ser publicado numa
revista ou como um capítulo de um livro.

Relatório

Esta é um type mais ou menos lato e compreende relatórios de comissão, memorandos,
relatórios de investigação externos, relatórios internos, relatórios estatísticos, relatórios
para agências de financiamento, documentação técnica, deliverables de projetos, etc.
Excluem-se relatórios de conferências (ver conferenceObject).

Anotação

Opinião fundamentada sobre determinado assunto, emitida por um especialista. Exemplo:
Parecer jurídico.

Texto de Periódico

Artigo publicado em jornal, magazine semanal ou em outro tipo de periódicos não
académicos

Patente
Outro

Patente
Especialmente indicado para dados não publicados como por exemplo prefácios.

Nota: No caso dos dados científicos, deve ser usado o valor “scientific data” para os distinguir dos restantes tipos, nomeadamente
“ohter”

