
Por que data papers são importantes?
DADOS SOBRE DADOS

Mais de 40% dos trabalhos apresentados em eventos científicos nunca são
publicados na forma de um artigo?

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...
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LADS
EM DADOS

Mais de 400 profissionais
atuando na revisão dos

artigos.
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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 10
eventos científicos por ano
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Site do evento;
Expectativa de participantes;
Se é um evento recorrente, se sim apresentar uma breve descrição e informações dos eventos anteriores;
Aceite em incluir o logo e o link do LADS no site do evento;
Aceite em encaminhar para os participantes emails mensais, elaborado pela equipe do LADS com informações
da revista. Não há obrigatoriedade do compartilhamento dos emails, apenas o envio.

Divulgar o nome e o logo do evento no site oficial do LADS;
Oferecer um desconto de 10% do valor de submissão aos inscritos no evento, no momento da publicação, para
todos os artigos encaminhados ao LADS. Os artigos devem estar listados como aceitos para o evento ou vir
acompanhado de um ofício da coordenação do evento informando seu aceite;
Existe a possibilidade de envio em massa, quando o LADS e a coordenação do evento organizam o recebimento
dos artigos e todos são recebidos e avaliados em conjunto;
Dar prioridade editorial no processo de revisão, mas não haverá a publicação de números especiais para o
evento;
Repasse de 10% do valor das submissões aprovadas no LADS à coordenação ou à entidade indicada pela
coordenação. Por decisão da coordenação este valor também pode ser repassado aos autores, totalizando assim
20% de desconto aos artigos aprovados.

Divulgar o banner com o logo (com link ativo) do LADS no site oficial do evento, com posição e tamanho de
destaque. A equipe do LADS avaliará as propostas.
Oportunizar a divulgação aos participantes conforme descrito anteriormente.

Como funciona a parceria entre meu evento e o LADS?

A parceria entre o LADS e seu evento é simples e sem burocracia, mas os benefícios são enormes. O LADS deseja
estabelecer parcerias com 10 eventos no Brasil e na América Latina por ano.

Para se tornar um parceiro o evento deve encaminhar um ofício assinado pelo(a) coordenador(a) do evento. Quando
o evento for organizado por uma associação, o ofício deve ser acompanhado pela sua concordância. O ofício deve
conter as seguintes informações básicas:

A proposta de parceria será avaliada pela nossa equipe e dado um retorno em 5 dias. Os termos para a parceria são:

Da parte do LADS

Da parte do evento

Restrições
Não serão estabelecidas parcerias com congressos de iniciação científica e eventos de abrangência regional, este
último quando a previsão de participantes for inferior a 100 pessoas e não for recorrente. Em caso de dúvidas entre
em contato com o editor do LADS, Prof. Alex Bager (abager@ecoestradas.org), para outros esclarecimentos.
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