Procedemento para as reclamacións
1. Como ver os meus méritos
1.1. Entrar no SUXI-RI
Para poder ver a produción científica, é necesario entrar na secretaría virtual da
universidade:
http://seix.uvigo.es
Para acceder a mesma deberán introducir os seguintes datos: NIF, NIU e
contrasinal.
Xa na secretaría virtual, imos á sección "Acceso a aplicacións", picaremos en SUXI
(Acceso ao Sistema Unificado de Xestión dá Investigación) e a continuación no
modulo SUXI-RI (Acceso ao Rexistro de Investigadores)

1.2. Unha vez en SUXI-RI
(Todas as imaxes deste documento, están sacadas dunha versión do soporte para
o persoal de xestión. Esta versión non é idéntica á versión dos investigadores )
Buscamos no menú principal a opción “Os meus méritos” (Fig.1)

Meus méritos

Fig. 1: SUXI-RI, inicio

Unha vez dentro de “Os meus méritos”, xa atopamos a propia Produción
Científica. Apareceranos a seguinte imaxe, onde podemos elixir:
- Tipo: trátase do tipo de soporte, por exemplo participación en capitulo de libro,
participación en artigo de revista, ect. Se queren ver todos os méritos, deixar
seleccionado “Tódolos méritos”.
- Estado: Temos tres posibilidades: Pdte. de clasificar, Clasificado e avaliado.
- Ano: Desde cando ata que ano queremos ver a produción.
- Agrupar por: ben por departamento ou por tipo de produción.
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Fig. 2: Consultar produción científica

Picamos en “buscar” e abriranos outra fiestra do estilo da seguinte imaxe.
Podemos ver os nosos méritos, en función das opcións de visualización que
elixamos. Apareceranos un encabezado onde se definirá o tipo de mérito, o
estado. A continuación, poderemos ver “Total da valoración de méritos
buscados: X.Y”, que nos indica o a puntuación dos méritos que
preseleccionamos.
Para rematar aparécenos unha especie de táboa, onde podemos distinguir cinco
columnas: Mérito, Participación e Data de alta.
Todos estes datos pódense exportar a Excel ou a PDF, picando no link que
aparece ao final da fiestra.
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Fig. 3 Resultado de procura de produción científica

Se picamos nun dos méritos ( de cor azul), podemos ver máis detalles de
devandito mérito.

1.3. Detalles dun mérito
Unha vez que estamos en “Listado de mi produción científica” (Fig. 3;
desenvolvemento no punto anterior), podemos picar nun dos méritos, para
poder visualizar máis detalles do mérito.
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Fig. 4 Detalle de participación

Dentro de detalle de participación, podemos ver un apartado cos datos do
participantes, os datos do mérito, outros participantes, os criterios de
clasificación e a valoración.
Os datos do participantes, son os datos do investigador, como o seu DNI, nome,
departamento, etc.
Nos datos do mérito, podémonos atopar o soporte do mérito detallado ( a
revista ou o libro) e o mérito.
A continuación, podemos ver se hai outros participantes no mesmo mérito.

2. Como facer as reclamacións
Para poder realizar unha reclamación, os méritos que se reclaman deben de
terse introducido dentro do prazo da convocatoria (19/10/2009-20/11/2009).
Dentro do SUXI-RI, no menú principal, podemos ver unha pestana que pon
“Aplicacións”. Dentro desta pestana seleccionamos “Consultar documentos”.
Neste apartado está el documento: “Reclamacións PC2008”.
Debemos descargar este doc. e cumprimentalo.

Para iso, necesitamos saber o ID do mérito. Podemos ver o ID do mérito, cando
exportamos a nosa produción a Excel.

0
0
0

Cando exportamos a nosa produción a Excel, vemo como a primeira columna
equivale ao ID do mérito.

000000AAAA

000000AAAA

000000AAAA

Para rematar atopamos a clasificación, que é o que se tivo en conta para avaliar;
e a valoración (“Resumo dos criterios de avaliación 2008”, que tamén se
encontra en Aplicacións/Consultar documentos). Antes de realizar calquera
reclamación recomendamos consultades este documento (resumo do
documento “Criterios de avaliación de produción científica 2008”)

