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Criterios para a clasificación de publicacións periódicas
O Vicerrectorado de Investigación, co fin de mellorar a clasificación de publicacións periódicas
que se utiliza para a valoración da Memoria de Investigación, constituíu unha Comisión de
Revistas encargada de realizar un estudio sobre a mesma, establecendo o seguinte:
Publicacións tipo A Plus
a) Son as revistas incluídas na 1ª metade do índice de impacto, segundo a súa categoría
[materia/área], do:
Journal Citation Reports-Science (JCR-Sci)
Journal Citation Reports-Social Sciences( JCR-Soc. Sci.)
Publicacións tipo A
a) Son as incluídas na 2ª metade dos índices de impacto, segundo a súa categoría
[materia/área], citados con anterioridade.
O Vicerrectorado de Investigación non terá un listado propio de revistas que se atopan nos índices
de citas JCR, xa que esta información pódese consultar nas Bibliotecas dos Centros e na páxina
web da Biblioteca Xeral.
b) Revistas aceptadas pola Comisión de Revistas para determinadas áreas, segundo a
especialidade temática destas.
Publicacións tipo B
1º Son aquelas que, tendo censores externos e carácter científico, son recollidas nas seguintes
bases de datos:
America: History and Life
Analitical Abstracts
BHA (Bibliography of the History of Art)
Biological Abstracts
Chemical Abstracts
Current Contents
Econlit (Electronic database of the Journal of Economic Literature
ERIC
Historical Abstracts
Human Resources Abstracts
Index to Foreign Legal Periodicals
LLBA, Linguistics and Language Behavior Abstracts
Mathematical Reviews
Medlaine
MLA, Directory of Periodicals
Philosopher’s Index
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PsycInfo, Psychological Abstracts
Zentralblatt für Matematik, etc.

Publicacións tipo C
1º Son aquelas que, tendo comité editorial e censores, non están recollidas en bases de datos de
publicacións periódicas, sempre que se xustifique o carácter científico da revista.
Criterios para a non inclusión ou supresións das existentes:
Publicacións de divulgación, difusión ou opinión.
Publicacións de carácter cultural, deportivo, etc.
Publ. de información.
Os requisitos aquí establecidos para clasificar as publicacións deben ser considerados a título de
guía e poden ser alterados dependendo da especialidade da publicación, sempre que sexan
xustificadas e aprobadas pola Comisión de Revistas.
Estes criterios foron elaborados para a valoración da Memoria de Investigación dos departamentos
e institutos desta Universidade, polo que este Vicerrectorado non recomenda o seu uso para
outros fins ós aquí sinalados.

