
Por que data papers são importantes?
DADOS SOBRE DADOS

Mais de 76% dos mestrados e doutorados realizados no Brasil geram
dados que, após a conclusão do trabalho, nunca mais são utilizados?

Mais de 43% dos mestrados e 32% dos doutorados não geram um único
artigo publicado?

Que a publicação de data papers pode ampliar em até 83% sua produção,
tanto pela publicação dos próprios dados, como pela rede de parcerias
potenciais para novos trabalhos?

O tempo destinado para elaboração de um data paper representa 10%
daquele gasto na elaboração de um artigo científico convencional?

Você sabe que...

PARCERIA | PROGRAMAS DE PÓS
LADS
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LADS
EM DADOS

Mais de 400 profissionais
atuando na revisão dos

artigos.

SEJA UM PROGRAMA PARCEIRO  

Retorno em, no máximo, 30
dias da submissão.

Previsão de distribuir mais
de 500.000 milhas em
bonificações por ano.

Meta de publicar 500 artigos
no primeiro ano.

Estabelecer parceria com 20
Programas de Pós-Graduação

WWW.DATAINSCIENCE.COM.BR



Divulgar o nome e o logo do Programa no site oficial do LADS;
Oferecer um desconto de 20% do valor de submissão no momento da
publicação, para todos os artigos encaminhados ao LADS. Os artigos
deverão ser acompanhados de um ofício da coordenação do Programa
informando que o artigo foi elaborado com a participação de um
docente permanente do Programa;
Dar prioridade editorial no processo de revisão;
Preferência na indicação dos mestres e doutores para comporem o
grupo de revisores do LADS e serem beneficiados com nossa
bonificação (não revisarão os artigos do Programa);
Possibilidade de aquisição de cotas de publicação de 10 data papers
com desconto de 30% de desconto do valor de submissão no
momento da aquisição.

Divulgar o banner com o logo do LADS no site oficial do Programa;
Oportunizar a divulgação semestral da revista entre os seus docentes
e discentes. A divulgação poderá acontecer na forma de uma live,
presencialmente na forma de uma palestra e/ou no compartilhamento
de um material gráfico por email aos alunos do Programa. No último
caso o Programa NÃO precisa repassar os emails, apenas
compartilhar o material de divulgação;
Ter pelo menos um  pesquisador cadastrado em um dos comitês
editoriais do LADS.

Como funciona a parceria entre meu Programa e o LADS?

A parceria entre o LADS e o Programa é simples e sem burocracia, mas os
benefícios são enormes. O LADS deseja estabelecer parceria com 20
Programas de Pós-graduação.

Para se tornar um parceiro o Programa deve encaminhar um ofício
assinado pelo(a) coordenador(a) ou ata de reunião do Conselho ou órgão
equivalente, informando o interesse em ser um PP (Programa Parceiro).
Quando o ofício for encaminhado pelo coordenador, juntamente deve ser
enviada a portaria de nomeação ou link de acesso no site da universidade.

A parceria será estabelecida sem prazo definido, enquanto as partes
concordarem com os seguintes termos:

Da parte do LADS

Da parte do Programa

SEJA UMA PROGRAMA PARCEIRO  

Programa Parceiro | PP
O Programa deve enviar um

ofício para o Editor, Prof. Dr.
Alex Bager, no email

abager@ecoestradas.org
 
 

RESUMINDO

BENEFÍCIOS

Descontos para alavancar
suas publicações.

Agilidade na publicação dos
seus trabalhos.

Fortalecimento do seus
egressos.

Divulgação do seu Programa.

COMPROMISSOS

Auxiliar no processo
editorial do LADS.

Divulgar o LADS.
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