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Ranking de downloads

Ranking dos autores

Desde Julho de 2010 é possível aceder às estatísticas do Estudo Geral: repositório da
produção científica da Universidade de Coimbra (https://estudogeral.sib.uc.pt/stats).
Indica-se no quadro seguinte os documentos com mais downloads efectuados, referindo
o autor e o título do trabalho. Os dados reportam-se ao período de Julho de 2010 a
Fevereiro de 2011.

Neste quadro, indicam-se os 20 autores com mais produção registada no Estudo Geral, que conta,
neste momento, com 8520 registos. O crescimento do repositório será reforçado pela colaboração
de
toda
a
comunidade
académica
através
do
auto -arquivo
(http://www.uc.pt/sibuc/Estudo_Geral/comodepositar/).

Documentos com mais downloads
Autor - Título

Downloads

Salomão, Cláudia Elizabete Santos - Contabilidade e fiscalidade : diferenças e semelhanças
entre Cabo Verde e Portugal.
Guerra, Pedro Miguel Lucas - A utilização de marketing relacional na MBM mobile. Relatório de estágio.
Carvalheiro, Ana Raquel da Silva - Activos fixos tangíveis : NCRF 7 . Relatório de estágio
curricular.
Nussbaumer, Alain - Stabilité des éléments et cadres en construction métallique : programme du cours, contenu et méthodes d’enseignement théorique et pratique.
Brandão, Sônya Maria Pires - Uma experiência profissional : trabalho infantil-estratégias de
mudança.
Barbosa, Tania Mara Alves - A resposta a acidentes tecnológicos : o caso do acidente de
Goiânia.
Domingues, Rita Catarina da Silva - Indicadores de desempenho económico e financeiro
das PME's no âmbito do sistema de normalização contabilística. Relatório de estágio.
Esperança, Telma Henriques - Relatório de estágio de mestrado em ensino de física e de
química no 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário
Costa, Ivan Mónica Santos - Contributos do PNUD para o desenvolvimento de São Tomé e
Príncipe. Relatório de estágio.
Pinto, Alice Manuela Palmeirão - Análise ergonómica dos postos de trabalho com equipamentos dotados de visor em centros de saúde da Administração Regional de Saúde do
Centro
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Pesquise no Estudo Geral
Desde o ínicio de 2011, efectuaram-se mais de 150.000 pesquisas no Estudo Geral, sendo
os termos “arquitectura” (4338), “ensino” (2898) e “educação” (2891) os mais pesquisados.

Deposite no Estudo Geral
Torne acessível… Dê visibilidade… Aumente o impacto… da sua Produção Científica!
Para mais informações visite-nos em http://estudogeral.sib.uc.pt
ou contacte-nos helpdesk_sibuc@ci.uc.pt
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