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INSTRUCCIÓNS que se deben ter en conta para presentar os datos correspondentes á produción científica do
ano 2006.
Este ano continuando coa política de aforro económico tampouco se envían as carpetas clasificadoras,
polo que se roga que se extremen as precaucións na ordenación e clasificación da documentación que deberá ser
presentada debidamente ordenada e clasificada. O procedemento de clasificación é o mesmo que todos os anos, a
única diferenza é que este ano non hai que arquivala no portafol.
Ademais deberá ter en conta:
1.- Valoraranse exclusivamente actividades de investigación. Exclúense actividades docentes ou divulgativas e
expresamente as especificadas na folla de puntuación das principais actividades científicas.
2.- Non se valorarán as contribucións nas que o asinante faga constar exclusivamente a súa pertenza a unha
institución diferente da Universidade de Santiago de Compostela. As publicacións deben estar vinculadas ó
departamento ou ó instituto ademais da USC, e non a laboratorios, servizos, unidades, etc., xa que a axuda á
investigación desta Universidade distribúese a través destes órganos.
Cando debido ás normas de publicación exista a imposibilidade de que na contribución se reflicta a pertenza
dalgún ou de todos os autores a un departamento/instituto/estación biolóxica, etc, valorarase dito ítem cando se
xustifique documentalmente esa imposibilidade. Neste suposto será a Vicerreitoría con competencias en
investigación que, con caracter previo, e sempre antes do remate do prazo de gravación de datos a que autorizará
a gravación de dito ítem.
3.- A dirección do departamento/instituto/estación biolóxica deberá cribar as actividades que sexan realizadas
por varios dos seus membros, evitando así a duplicidade de traballos presentados, xa que o que se está a valorar
é a investigación realizada por un departamento/instituto/estación biolóxica, e non a individualizada por cada
profesor.
4.- Os institutos de investigación/estacións biolóxicas que queiran acollerse á Axuda por Produción Científica
deberán ter en conta que non poden presentar aquelas actividades científicas xa incluídas nos departamentos.
5.- A gravación feita nas secretarías dos departamentos/institutos/estacións biolóxicas debe ser revisada polo
director, ou persoa cun criterio científico designada para supervisar o proceso. A valoración é automática, e a
supervisión e decisión de onde situar cada contribución non pode recaer no administrativo da secretaría, polo que,
se precisa unha implicación directa da dirección no proceso de remisión da investigación xa que esta ten efectos
en dous aspectos moi importantes para o dpto./inst/estacións biolóxicas:
a) PUNTUACIÓN que se asigna en función da gravación feita nos dptos./insts./estacións biolóxicas, polo
que os erros cometidos tanto na introdución dos datos como na clasificación de traballos prexudican ao conxunto
dos membros deste.
b) PUBLICACIÓN dos datos recollidos na aplicación que son divulgados con posterioridade é remitidos
aos centros desta universidade, así como a outros centros de investigación españois; polo tanto solicitamos que no
proceso de gravación se manteña a uniformidade á hora de introducir os datos, buscando así que a futura
publicación acade un aspecto o máis homoxéneo posible.
6.- No caso de que se presente un artigo nunha revista que non se atopa recollida nos listados de PUBLICACIÓN
PERIÓDICA da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, este non será valorado nesta produción científica. En
todo caso, no ano seguinte e previa incorporación da revista poderá considerarse a valoración desta contribución.
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7.- Nas actividades deben cubrirse tódolos datos solicitados e subliñar os membros que pertencen ó
departamento, sendo imprescindible que se cubra tanto o campo de número de autores totais como o número
dos que pertencen ó dpto./inst./estación biolóxica. Este dato, gravado posteriormente polo administrativo na
aplicación informática, é de suma importancia xa que senón a aplicación da Produción Científica PC non valora esta
actividade.
8.- A documentación xustificativa de cada actividade debe engadirse á ficha na que se especifiquen os datos da
mesma, e non entregarse agrupada ó final dos impresos. Non serán valoradas as contribucións que non estean
xustificadas correctamente.
9.- A puntuación asignada automaticamente pola aplicación informática deberá ser impresa e colocada ó comezo.
Achegarase unha folla impresa por cada área de coñecemento (de ser o caso) quedándose con copia o
dpto./inst./estación biolóxica para proceder despois á correspondente confrontación de puntos outorgados.
Achégase baremo de valoración.
10.- As fichas deben achegarse dentro de cada unha das actividades que se avalían agrupadas por áreas de
coñecemento do departamento, non de forma individualizada.
11.- Dada a importancia que ten que as actividades veñan clasificadas correctamente, en caso de dúbida, deberán
poñerse en contacto coa Unidade de Xestión da Produción Científica e Tecnolóxica por correo electrónico
pcientifica@usc.es

NOTAS DE INTERESE
Aos únicos efectos de facer a valoración das actividades de investigación e, en tanto que a Vicerreitoría
de Investigación e Innovación non estableza unha relación de editoriais multinacionais, entenderase
como tales a aquelas que teñan un ISBN distinto de 84.
As recensións valóranse no ano en que se acade o número de seis (6).
Co fin de axilizar o proceso de pagamento da produción científica este ano non se aplicará o punto b) do
apartado 3.4 (artigo en publicación tipo B).
Valoraranse as solicitudes dos proxectos de investigación que figuren nas bases de datos da
Vicerreitoría de Investigación e Innovación, non obstante, este ano, por única vez, si os investigadores
tivesen solicitado algún proxecto de investigación que non fose tramitado a través da Oficina de
Investigación e Tecnoloxía deberán achegar, á devandita oficina, unha copia da solicitude, para que poida
ser rexistrada e valorada.

