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Resolución Reitoral do 14 de abril de
2015 pola que se publica a Convocatoria
de Publicación de Monografías e
Manuais do Servizo de Publicacións da
Universidade de Vigo
O Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo ten como funcións principais a
edición, difusión e intercambio do labor investigador realizado polo persoal da
Universidade, e doutras obras de interese cultural e científico, co obxectivo de
contribuír ao progreso da Universidade de Vigo, á difusión da súa actividade, e á
mellora do seu posicionamento a nivel nacional e internacional. Como parte do
cumprimento da súa misión, publícase a presente convocatoria, destinada a
permitir a publicación de obras propostas polo persoal investigador da
Universidade de Vigo de todos os ámbitos de coñecemento.
1. Destinatarias/os da convocatoria
A presente convocatoria está destinada ao persoal investigador da Universidade
de Vigo que desexe propoñer a publicación de obras polo Servizo de Publicacións
da Universidade.
2. Tipos de obra e condicións de publicación
Poderanse propoñer os seguintes tipos de obra:
‐

Monografías

‐

Manuais

Quedan expresamente excluídas desta convocatoria as teses de doutoramento,
teses de licenciatura, proxectos fin de carreira, traballos de fin de grao ou de
mestrado, e as memorias de oposición e os traballos que partan delas.
A lingua de publicación dos manuais será exclusivamente o galego, agás no caso
de manuais destinados ao ensino de calquera lingua, que poderán publicarse nela.
As obras seleccionadas nesta convocatoria serán publicadas en formato dixital,
sendo a distribución e o intercambio dos libros promovidos polo Servizo de
Publicacións. Nembargante, a tendencia cara ao futuro será a publicación en
formato electrónico e o acceso aberto sempre que sexa posible, co obxecto de
aumentar o alcance da difusión das publicacións e a visibilidade da Universidade
de Vigo.

