






Blucher Proceedings

A Editora Blucher publica obras cien-
tíficas há 59 anos. Reconhecida na-
cionalmente pela comunidade aca-
dêmica com o objetivo de contribuir 
amplamente na disseminação das 
mais recentes pesquisas produzidas, 
publica, por meio das revistas Blu-
cher Proceedings, anais de congres-

so, artigos de simpósio, seminários e 
conferências em formatos impresso, 
digital off-line (CD-ROM e Pen drive) 
e digital on-line.

Os eventos publicados pela Blucher 
recebem nosso DOI (10.5151), atin-
gindo alcance universal e sendo di-
vulgados em diversas mídias.

Digital on-line

Digital on-line e CD-rom ou Pen Drive

Digital on-line e livro imPresso

Como 
PuBliCar:



eventos Científicos

Os Eventos Científicos, seja na mo-
dalidade de Jornadas, Fóruns ou 
Congressos, são encontros reali-
zados por pesquisadores visando 
ao aprofundamento e ao debate de 
uma determinada especialidade.

Para ampliar o alcance do evento, 
é imprescindível que os trabalhos 
apresentados nele sejam publica-
dos e difundidos na comunidade 
científica.

Congressos

PuBliCADOs COM DOi®

workshoPs

ConferênCias fóruns

seminários

simPósios jornaDas



Benefícios para o 
Congresso

Acesso universal e irrestrito aos proceedings.

Repositório científico permanente.

Destaque aos patrocinadores do evento.

Métricas de cada trabalho disponíveis ao autor.

Prazos curtos compatíveis com o evento.

indexação (DOi, Google scholar)

Possibilidade de três formatos de publicação.
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De que você precisa para 
publicar conosco?

solicitação de 
orçamento

Os eventos são aceitos para a publi-
cação no Blucher Proceedings com 
base na aptidão do escopo, sendo 
necessário atender a certos crité-
rios, como:

Corpo editorial que seleciona 
os trabalhos.

Contrato formal de cessão de 
direitos de publicação entre 
autores e evento.

Prazo mínimo para a 
preparação da publicação.

uso de template fornecido 
pela editora para captura e 
indexação dos dados.* 
*item não obrigatório, mas recomendável.

A comissão organizadora interessa-
da em publicar os seus proceedings 
deve enviar um e-mail contendo os 
dados do evento e os formatos de 
interesse para:

proceedings@blucher.com.br 

DaDos Do evento

# Data # local

# Quantidade de trabalhos 
publicados completos e resumos

# Formatos de interesse (impresso, 
digital off-line, digital on-line



eventos que Publicamos

eventos
# Congressos # Conferências

# simpósios # seminários

# Workshops # Fóruns

# Jornadas

tiPos De traBalhos
# Resumos # Textos completos

# Posters

formatos PossÍveis
# Digital on-line

# Digital on-line e CD-ROM 
ou Pen drive

# Digital on-line e livro impresso

iDiomas
# Português # inglês

# Espanhol

loCal Do evento
# Brasil

# América latina

áreas De PuBliCação
# Design  # Neuroscience

# Medical  # Chemistry

# Physics  # Engineering

# Education

# Mechanical Engineering

e mais 9 áreas



seu evento publicado

On-line Pen drive

impresso

CD-ROM



Promoção e Realização

Master

Apoio/Institucional

Patrocínio

Organização

Co-Organização

Media Partners

Apoio

Apoio/Expositores

Assessoria  
Comercial e 
Operacional

eventos Publicados

I International Symposium 
in Neuroscience Meeting

34 trabalhos
Blucher Neuroscience Proceedings

XXI Simpósio Internacional 
de Engenharia Automotiva

69 trabalhos
Blucher Engineering Proceedings



Patrocinadores

Organized by Sponsor Partners

15th BMOS – Brazilian Meeting 
on Organic Synthesis 2013

333 trabalhos
Blucher Chemistry Proceedings

6th Information Design 
International Conference

187 trabalhos
Blucher Design Proceedings

eventos Publicados



Realização

Apoio

Patrocinadores

Sponsors

10th World Congress on 
Computational Mechanics

378 trabalhos
Blucher Mechanical Engineering Proceedings

1st International Seminar on 
Industrial Innovation in  

Electrochemistry

333 trabalhos
Blucher Chemistry Proceedings

eventos Publicados



Realização

Patrocínio Bronze Apoio Parceiros

Patrocínio Diamante Patrocínio Ouro Patrocínio Prata

Patrocinadores

Congresso Internacional de 
Humanidades & Humanização 

em Saúde

379 trabalhos
Blucher Medical Proceedings

V Simpósio Internacional de 
Flebologia

333 trabalhos
Blucher Medical Proceedings

eventos Publicados



o que você precisa saber sobre publicação 
on-line de proceedings:

Anais de congressos, Proceedings, Auto-
plágio, Copyright, Creative Commons (CC), 
Crossref, DOI, Google Scholars, Indexação, 
ISSN, Link para a plataforma Lattes, Link 
permanente, Open Access e Prefix.

     Anais de congressos

Os ANAis de um congresso, também cha-
mados de proceedings, registram os traba-
lhos apresentados no evento e são fonte de 
pesquisa; seu conteúdo é único e pode ser 
identificado e catalogado de forma prática, 
principalmente em sistemas automatiza-
dos. Com boa organização e continuidade, 
os anais do seu congresso podem promo-
ver e incentivar a pesquisa brasileira.

     Autoplágio

Considera-se que um autor plagia a si mes-
mo quando reutiliza material próprio que já 

tenha sido publicado, sem indicar a refe-
rência de seu trabalho anterior. Com maior 
rigor editorial, dependendo do contexto da 
publicação e da extensão do texto copiado, 
a inclusão da referência poderia ser sufi-
ciente para sanar esta questão.

Todos os autores que apresentam seus tra-
balhos em eventos devem estar cientes das 
implicações legais do autoplágio.

     Copyright

Copyright (ou Direito Autoral) é uma lei que 
dá ao autor de um documento escrito, com-
posição musical, livro, foto, filme ou outros 
trabalhos criativos o direito de decidir o que 
outras pessoas podem fazer com sua obra. 
Por causa do copyright, um trabalho so-
mente pode ser copiado se o detentor dos 
direitos conceder permissão.

www.abdr.org.br



Na publicação digital do Blucher Proceedings, essas são as liberações da Creative Commons:

CC BY-NC-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Você pode copiar, distribuir, exibir e execu-
tar a obra, além de criar outras derivadas 
sob as seguintes condições:

   • Atribuição: você deve dar crédito ao au-
tor original, da forma especificada pelo 
autor ou licenciante. isso quer dizer 
que você deve informar quem é o autor 
original da obra.

   • Uso não comercial: você não pode utili-
zar a obra com finalidades comerciais, 
por exemplo, colocá-la em uma revista 
paga.

     Creative Commons (CC) 

Creative Commons (CC) é uma entidade 
sem fins lucrativos criada para permitir 
maior flexibilidade na utilização de obras 
protegidas por direitos autorais. Com essa 
licença, o autor/criador pode permitir o uso 
mais amplo de seus materiais por tercei-
ros, sem que estes infrinjam as leis de pro-
teção à propriedade intelectual. Com uma 
licença Creative Commons, por exemplo, 
um escritor pode disponibilizar um artigo 
e permitir que outros autores o utilizem, 
publicando em outros meios ou aplicando 
parte do conteúdo em um novo texto.

Com a Creative Commons, autores podem 
permitir o uso de suas obras de maneira 
muito mais flexível. Eles conseguem deci-
dir como e sob quais condições seus ma-
teriais podem ser utilizados por terceiros. 
um exemplo: um escritor pode permitir a 
qualquer pessoa o uso e a alteração de 
um texto de sua autoria, exceto em apli-
cações comerciais. Note que, nesse caso, 
a licença Creative Commons dá mais li-
berdade de uso à obra por terceiros, mas 
não tira do autor original a possibilidade 
de geração de renda: ele pode cobrar pelo 
uso do texto no caso de atividades com 
fins lucrativos.

   • Compartilhamento pela mesma licen-
ça: se alterar, transformar ou criar 
outra obra com base nesta, você so-
mente poderá distribuir o material re-
sultante sob uma licença idêntica à da 
obra original.

Qualquer uma dessas condições pode ser 
renunciada, desde que se obtenha permis-
são do autor.

www.creativecommons.org.br



     Google Scholar

O Google e o Google Acadêmico podem 
contribuir enormemente para aumentar 
o acesso e a visibilidade do seu conteúdo 
no mundo todo. Em conjunto com editoras 
acadêmicas, são indexados artigos revi-
sados por especialistas, teses, pré-publi-
cações, resumos e relatórios técnicos de 
todas as disciplinas, possibilitando a pes-
quisa desse material no Google e no Goo-
gle Acadêmico. Várias versões de um tra-
balho são agrupadas para melhorar o seu 
desempenho.

http://scholar.google.com.br

     Indexação 

A indexação é a forma mais eficiente de 
organizar e encontrar um arquivo numa 
base de dados. Para cada item, associam-
se várias tags (palavras representativas) 
ou particularidades que permitam ao ar-
quivo ser identificado entre um grande nú-
mero de itens.

Atualmente o termo indexação pode ser 
entendido sob diferentes aspectos e ní-
veis, o que acarreta a oferta de diversos 
serviços. De modo a se proceder a cor-
reta inserção dos sites nesses serviços, 
é necessária uma compreensão de suas 
especificidades.

     CrossRef 

CrossRef é um serviço de ligação de refe-
rência colaborativo que funciona como uma 
espécie de painel de comando digital. Ele 
detém vínculos por meio de identificadores 
digitais (CrossRef DOi), que estão marcados 
para metadados dos artigos fornecidos pe-
las editoras participantes. O resultado final 
é um sistema de ligação eficiente e escalá-
vel, por intermédio do qual um pesquisador 
pode clicar em uma citação de referência 
em um jornal e acessar o artigo citado.

www.crossref.org

  Doi 
DOi (Digital Object identifier) é uma ma-
neira de criar uma identificação única 
e permanente a conteúdos acadêmicos 
disponibilizados on-line. Funciona como 
um isBN, mas digital e permanente.

Esse identificador é escolhido pela edito-
ra e gravado no DOi Foundation, funda-
ção mundial responsável pelo cuidado e 
pela manutenção do selo e de toda base 
de identificadores salvos. O DOi é padro-
nizado pelo isO 26324.

www.doi.org



     Link para a Plataforma Lattes 

Os usuários da Plataforma lattes podem, 
de posse do número DOi, preencher as in-
formações sobre suas publicações científi-
cas no currículo lattes. Quando o pesquisa-
dor colocar o número, a Plataforma lattes 
irá acessar a base de dados do DOi e pre-
encher, automaticamente, o título, o ano, o 
volume, o fascículo, as páginas da publica-
ção e o nome do primeiro autor. Além da 
facilidade, o sistema garantirá maior con-
fiabilidade da informação cadastrada.

www.lattes.cnpq.br

     Open Access 

O modelo Open Access é a forma como, no 
mundo dos sistemas de informação e docu-
mentação científica, nos referimos ao aces-
so livre ao conhecimento. Acesso livre sig-
nifica a livre disponibilização na internet de 
literatura de caráter científico, permitindo 
a qualquer utilizador pesquisar, consultar, 
descarregar, imprimir, copiar e distribuir o 
texto integral de artigos e outras fontes de 
informação científica.

www.openaccess.org

     ISSN 

O issN (international standard serial Number),  
sigla em inglês para Número internacional 
Normalizado para Publicações seriadas, é o 
código aceito internacionalmente para indi-
vidualizar o título de uma publicação seriada. 
Esse número se torna único e exclusivo do tí-
tulo da publicação ao qual foi atribuído, e seu 
uso é padronizado pela isO 3297 (international 
standards Organization).

Por ser um código único, o issN identifica 
o título de uma publicação seriada duran-
te todo o seu ciclo de existência (fase de 
lançamento, circulação e encerramento da 
revista), seja qual for o idioma ou suporte 
físico utilizado (impresso, on-line, CD-ROM 
e demais mídias).

www.issn.org

     Link Permanente 

links permanentes são as uRls de cada 
texto, revista e outras listagens. O link 
permanente é usado quando alguém quer 
apontar para a sua publicação digital, ou 
quando alguém quer enviar por e-mail o 
endereço de algum artigo seu. A uRl de 
cada postagem deve ser fixa, ou seja, per-
manente e nunca mudar.



Para mais informações, entre em contato:
tel: (11) 3706-0788

e-mail: proceedings@blucher.com.br

     Prefix

O DOi é formado por um número que identi-
fica o material como pertencente à Editora 
Blucher (10.5151), seguido do código que 
identificará o trabalho.

Construímos o código de uma maneira que 
além de identificar o trabalho, identifique 
também o evento do qual participou, dan-
do maior visibilidade a este quando um tra-
balho é citado ou referenciado. segue um 
exemplo:

Para o evento XXi simpósio internacio-
nal de Engenharia Automotiva — siMEA 
2013, o código DOi é composto da seguin-
te maneira:

10.5151/SIMEA2013-[identificador_do_artigo]

Já para o evento Design Frontiers — iCDHs 
2013, o código correspondente é:

10.5151/ICDHS2013-[identificador_do_atigo]
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