Recomanacions per a millorar la descripció dels projectes de recerca de la UPC
1. Presentació
L’objectiu del present document és millorar l’entrada d’informació dels projectes de recerca de la UPC a
DRAC per tal de millorar la visibilitat d’aquests al Portal Futur.
Els destinataris d’aquestes recomanacions són els investigadors o personal de recerca de les unitats
bàsiques.
Aquestes recomanacions, que s’han de tenir en compte quan s’introdueix informació a DRAC, formen
part d’un pla de millora global de la informació descriptiva dels projectes de la UPC per tal de millorar-ne
la seva descripció i visibilitat al portal Futur. S’han elaborat altres recomanacions adreçades als gestors
de projectes del CTT, així com propostes de millora de la informació retrospectiva, ja introduïda a SAP o
a DRAC.

2. Recomanacions per a millorar la descripció dels projectes de recerca de la UPC
Títol del projecte:
 Articles: Mantenir els articles inicials dels títols dels projectes sempre que l’article formi part del
títol del projecte. Per exemple:
•

Les “smart cities” com aplicació de la Internet de les coses

Subtítol: En cas que el títol del projecte tingui un subtítol, donar sempre aquest element precedit de dos
punts. Alguns exemples:
•
•

Ciutat sense barreres: eina per a l'avaluació i visualització de l'accessibilitat a l'espai públic,
en base a tecnologies TLS, GIS i GPS
Acción integrada hispano-italiana: electromagnetic scattering from natural surfaces:
validation of fractal teories

 Accentuació: Mantenir l’accentuació correcta.
 Capitalització: Capitalitzar només les sigles i la lletra inicial de la primera paraula del títol i dels
noms propis. En alemany, també s’ha de capitalitzar la primera lletra dels substantius.
•
•

Derivados peptídicos de fármacos anticancerígenos y su interacción con el ADN
Superfluidez y condensación de Bose-Einstein en materia ultrafría
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•

Architektur auf den zweiten Blick

 Ajuts per a la organització d’un congrés: Quan el projecte sigui un ajut econòmic per a
l’organització d’un congrés, avantposar al nom del congrés la informació: Ajut per a la
organització del congrés:
Alguns exemples:
•
•
•

Ajut per a la organització del congrés 2012 ARCS1
Ajut per a la organització del congrés IEEE International Conference on Computer Vision
ICCV2011
Ajut per a la organització del congrés 5e Seminari de Recerca en Urbanisme/ 7th
International Seminar Urbanism and Urbanization

 Capitalització: Segons les regles pròpies de cada llengua, es capitalitza la primera lletra de tots els
substantius i adjectius que formen els noms de les entitats (inclosos els congressos), exceptuant
el francès i l’italià (llengües que només capitalitzen la inicial de la primera paraula):
•
•
•
•
•
•

Congreso de Investigación en Urbanismo: ayudas para la organización de congresos en la UPC
Congrés Català d'Empreses de Qualitat
International Computer Performance and Dependability Symposium
Symposium über Makromoleküle in Wiesbaden
Séminaire d'économie des transports
Congresso agrario nazionale

 Capitalització de congressos: Els congressos es consideren entitats i per tant són un nom propi. Si
el nom d’un congrés apareix en el títol del projecte, s’ha de capitalitzar.
Codi del projecte:
 Indicar el codi d’entitat finançadora en el camp codi del projecte (i no en el camp Títol).
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