
FORMULARIO DE SOLICITUDE DE PUBLICACIÓN

DATOS DO SOLICITANTE

Nome e
Apelidos

Titulación
académica 1

Categoría
docente 2

Departamento

Centro

Teléfono(s) 3

Enderezo electrónico

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA (sinálese)

Informe favorable do Departamento (cos nomes de 10 posibles avaliadores)
Copia impresa da obra
Copia en versión informática
Outros (especifíquense :)

Lugar e data

Asdo.

1 Indíquese a titulación (doutor-licenciado-diplomado), área de coñecemento e a universidade
na que aquela se obtivo.
2 Indíquese: catedrático de universidade, titular de universidade, catedrático de  escola
universitaria, titular de escola universitaria, contratado doctor, axudante doctor, profesor
asociado, profesor axudante LRU, lector, outros (especifíquese)
3 Indíquese: extensión da UDC e outro teléfono de contacto.



DATOS DO PROXECTO DE PUBLICACIÓN

Título

Colección ou serie en que se integra 4

Entidades coeditoras ou colaboradoras 5

Soporte de escritura
previsto  6

Tiraxe prevista 7

Financiamento  previsto 8

Cinco palabras clave en galego, español e en inglés

Breve resumo do contido e das aportacións máis significativas da obra (en folla
a parte) 9

4 Indíquese: monografías, manuais, cursos-congresos-simposios, coedicións
5 Só para as coedicións
6 Indíquese: libro, CD, DVD, video, publicación on-line, outros (especifíquese)
7 Con carácter xeral: 500 exemplares.
8 Indíquense as fontes  previstas de financiamento externo (coedición, aportacións, axudas de
institucións públicas e/ou privadas) e interno alleo ao Servizo (aportación de fondos
procedentes de proxectos de investigación, partidas de investigación das áreas, aportacións
dos centros ou servizos da UDC, etc.),  así como a contía ou a porcentaxe das mesmas sobre o
custo total..

9 Advertencia: en caso de que a publicación sexa aprobada, este resumo pode ser utilizado
como elemento informativo na capa do volume, no catálogo da UDC e no da AEUE, en notas de
prensa, etc.
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