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REPOSITORIO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DE VIGO.  

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

 

GUIA DE VERSIÓNS 

Esta guía ten como obxectivo orientar aos autores/as no proceso de identificación da 

versión dos artigos que se poden depositar en Investigo. 
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1. ¿QUÉ VERSIÓN DO ARTIGO PODO AUTO-ARQUIVAR EN INVESTIGO? 

Dende a creación do borrador dun artigo científico ata a súa publicación definitiva nunha 

revista, o manuscrito pasa por un proceso de revisión que dá lugar a diferentes versións ( 

preprint, postprint / accepted manuscript, published versión, etc.) 

En Investigo so se pode depositar o post-print, es dicir, a versión definitiva dos artigos, 

revisados por pares e aceptados para a súa publicación en calquera das súas  

modalidades: 

• O documento revisado e enviado polo autor/a antes da súa publicación na revista 

(post-print de autor /accepted manuscript) ou, 

• A versión publicada polo editor si éste o autoriza (post-print do editor) 

 
Fonte: Rebiun 

O depósito dunha ou outra versión vai depender da política de copyright e auto-arquivo da 

revista/editorial. Os autores/as poden atopar facilmente esta información nas bases de 

datos: SHERPA/ROMEO  ou  DULCINEA ou directamente na páxina web da 

revista/editorial.  

http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
https://www.accesoabierto.net/dulcinea/
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A continuación detállanse as principais diferenzas entre ambas versións con exemplos que 

poden axudar aos autores/as a identificalas. 

 

1.1. POST-PRINT DO AUTOR/A OU ACCEPTED (PEER-REVIEWED) VERSION 

 

Definición: versión aceptada para publicar despois da revisión por pares. Non contén o 

logo ou marca do editor, tipografía, indicación de volume, número, ano, etc. Contén todas 

as revisións feitas durante o proceso de peer-review. 

A denominación pode variar dependendo do editor. Pode aparecer como: PDF do autor/a, 

author’s accepted manuscript (AAM), accepted manuscript (AM), etc. 

 

Como identificalo: non contén a cabeceira do editor, logo, numeración, etc. Pode ter 

correccións á beira. Normalmente é un documento do tipo .DOCX ou outro formato de 

texto. 

 

Como atopalo:  

• No correo-e, disco duro do teu computador ou almacenado na nube 

• A través doutras persoas co-autoras 

• A través da páxina web do editor: Entra en The journal’s submission page e 

recupera unha copia da versión aceptada para publicar 

• Contacta por e-mail co editor da revista e solicita unha copia da versión do teu artigo 

aceptada para publicar. 

 

Podo depositalo en Investigo? dependerá da política de auto-arquivo da revista/editorial 

e/ou do titular dos dereitos de explotación da obra recollidos no contrato de edición. 
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POST-PRINT DO AUTOR/A EXEMPLOS ACEPTADOS:  
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EXEMPLOS NON ACEPTADOS:  

PRE-PRINT: VERSIÓNS PREVIAS Á REVISIÓN POR PARES 
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1.2. POST-PRINT DO EDITOR / PDF DO EDITOR/ PUBLISHER’S PDF / VOR / 
PUBLISHER VERSION 

 

Definición: versión final publicada polo editor. Outras denominacións: Version of Record 
(VoR) 
 

Como identificalo: o artigo pode ser formalmente identificado polo logotipo da revista, a 

tipografía do editor, os datos de numeración, páxinas, información sobre copyright, 

identificadores permanentes como o DOI, etc. 

 

Onde atopalo: entra na páxina web do editor apartado Journal’s submission page e 

recupera unha copia da versión publicada do artigo. 

 

Podo depositalo en Investigo?  

Se o artigo está publicado nunha revista de subscrición, os editores adoitan ser bastante 

restritivos cos usos permitidos (publicación nunha páxina web persoal, repositorio, etc.). 

Por tanto, antes de depositar o PDF editorial en Investigo os/as autores/as deberán 

comprobar quen é titular dos dereitos de explotación da obra (comprobar os termos 

establecidos no contrato de edición) e a política de auto-arquivo da revista/editorial. 

 

NOTA: No caso das teses por compendio de artigos, algúns editores como 
Elsevier permiten aos autores/as a inclusión da versión publicada do artigo (PDF 
editorial) de forma embebida na tese.  

 

 

 

https://www.elsevier.com/about/policies/sharing 

 

! 

https://www.elsevier.com/about/policies/sharing
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POST-PRINT DO EDITOR EXEMPLOS ACEPTADOS:  

Artigos publicados en revistas de acceso aberto 
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Artigos publicados en revistas híbridas  

 

 
Páxina web do editor: 
 

 
 Self-archiving policy 

 
Fonte: https://www.springer.com 

 

 

Buscar - Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo 

 
Fonte: http://sherpa.ac.uk/romeo/search.php 

 

 

 

Moitas revistas de subscrición ofrecen 
a posibilidade de pagar por publicar en 
acceso aberto inmediato.  

O/a autor/a retén algúns dereitos de 
explotación do artigo 

https://www.springer.com/gp/open-access/authors-rights/self-archiving-policy/2124
http://sherpa.ac.uk/romeo/search.php
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POST-PRINT DO EDITOR EXEMPLOS NON ACEPTADOS 

 

 
 

 

Os dereitos de explotación pertencen 
ao editor e éste non permite o arquivo 
do PDF editorial 
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2. LIGAZÓNS DE INTERESE: 

Journal Article Versions (VAP): recommendations of the NISO/ALPSP JAV Technical 

Working Group: https://groups.niso.org/publications/rp/RP-8-2008.pdf 

 

Para calquera consulta ou información podes enviar un correo-e a investigo@uvigo.es ou 

chamar por teléfono ao 986 813 821 

 

Contradi os termos da licenza do 
agregador de acceso á base de datos 

https://groups.niso.org/publications/rp/RP-8-2008.pdf
mailto:investigo@uvigo.es
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