Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

SERVIZO DE PUBLICACIÓNS
CUESTIONARIO‐SOLICITUDE DE PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS

1. Número de entrada (para cubrir polo servizo).
2. Solicitante.
3. Área.
4. Departamento.
5. Centro.
6. Título da tese de doutoramento do/a solicitante, lugar e data de
lectura.
7. Teléfono e correo electrónico do/a solicitante.
8. Título do libro.
9. Autor/a ou autores/as, categoría académica,
(universidade, centro, departamento, etc.) e enderezo particular.

afiliación

10. Un exemplar encadernado do traballo coas páxinas numeradas.
11. En caso de presentar proposta de libro, e non o libro completo,
descrición detallada do contido do mesmo, incluíndo capítulos e autores/as
dos mesmos.
12. Descrición detallada dos posibles grupos adquirentes do libro,
diferenciando entre compradores da Universidade e alleos a ela.
13. Complexidade de edición do libro (se é só texto, se ten gráficas,
fotografías, se é para editar en varias cores, etc.).
14. Relación dos traballos xa publicados pola persoa ou persoas
autoras, dando referencia das editoriais, número de exemplares vendidos e
calquera outra información que considere de interese. Pódense citar artigos
publicados en revistas de prestixio.
15. Nome, breve currículo e enderezo electrónico e postal completo de
ó menos dez expertos/as alleos/as á nosa universidade que poidan emitir un
ditame sobre o libro.
16. Lista doutros/as autores/as que teñan publicado traballos sobre o
mesmo tema ou similar, con referencia das publicacións.
17. Escrito de menos de 300 palabras en que se resalte a calidade do
libro e o interese para os/as autores/as e os posibles adquirentes.
Data e Sinatura do/a solicitante.

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

SERVIZO DE PUBLICACIÓNS
CUESTIONARIO‐SOLICITUDE DE PUBLICACIÓN DE MANUAIS

1 Número de entrada (para cubrir polo servizo).
2 Solicitante.
3 Área.
4 Departamento.
5 Centro.
6 Teléfono, correo electrónico do solicitante.
7 Título do libro.
8 Autor/a ou autores/as, categoría, afiliación (universidade, centro,
departamento, etc.) e enderezo particular.
9 Un exemplar encadernado do traballo coas páxinas numeradas.
10 Indicación clara dos cursos e número de estudantes aos que está
destinado o manual.
11 Complexidade de edición do libro (se é só texto, se ten gráficas,
fotografías, se é para editar en varias cores, etc.).
12 Currículo do persoal investigador autor no relativo a traballos xa
publicados dando referencia das editoriais, número de exemplares vendidos e
calquera outra información que considere de interese.
13 Nome e breve currículo de polo menos dez expertos/as alleos/as á
Universidade de Vigo que poidan emitir un ditame sobre o libro, enderezo
electrónico e postal completo.
14 Resumo de non máis de 300 palabras en que se resalte a calidade
do manual e o interese para os autores e os posibles adquirentes.
Data e Sinatura do/a solicitante.

