Estimat/a investigador/a:
L'Àrea de Comunicació i Documentació de la Fundació Fisabio està elaborant la
Memòria Científica Anual amb l'activitat investigadora i producció científica generada
en 2017 en els centres adscrits a la Fundació.
Per a assegurar-nos de que la informació que figura en la memòria siga completa,
necessitem la teua col·laboració. Per això, et sol·licitem que ens envies este formulari
degudament omplit. El termini per a rebre la informació finalitza el 30 d'abril de 2017.
Com a exemple, pots consultar la Memòria Científica 2015 i 2016 realitzada amb tota
la informació que hem obtingut de les vostres àrees/servicis/centres. Es tracta d'una
memòria dinàmica i l'objectiu és millorar-la cada any. Açò ens permetrà seguir
l'evolució dels grups d'investigació quant a la seua activitat i resultats. Per això, si
consideres que falta informació sobre la teua activitat investigadora de 2016, per
favor, pots omplir el següent formulari seguint els criteris d'inclusió predefinits i la
incorporarem.

Procediment aprovat per a la firma de publicacions.
Les diverses variants amb què els investigadors i les investigadores inclouen el nom del
seu centre en una publicació dificulten l'anàlisi de les cites rebudes i, per tant, la seua
visibilitat i l'impacte global de la producció científica de la institució.
Per a evitar açò, seguint les recomanacions elaborades per la Fundació Espanyola per a
la Ciència i la Tecnologia (FECYT), han sigut aprovats pels seus corresponents comités
els documents següents:
· Procediment de firma de publicacions per a investigadors adscrits a la Fundació
Fisabio
· Procediment de firma de publicacions per a investigadors adscrits a l'Institut ISABIAL

És imprescindible el compliment d'estes recomanacions a l'hora de firmar qualsevol
publicació. La seua implementació repercutirà positivament en un millor
posicionament de l'entitat i els seus grups d'investigació en el marc de la comunitat
científica nacional i internacional.
A través de la pàgina web de Fisabio pots consultar i descarregar-te esta informació.
Davant de qualsevol pregunta que puga sorgir respecte d'això, consulta amb l'Àrea de
Comunicació i Documentació (comunicacion_fisabio@gva.es).
Moltes gràcies per la vostra col·laboració,

José Antonio Manrique Martorell
Director Gerent de Fisabio

