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Regras de Publicação
Válido para e publicações em revista e em anais de congresso









Membros da colaboração podem publicar artigos independentes apenas se eles não
façam uso de dados coletados com o detector ou de programas desenvolvidos dentro
do âmbito do Projeto Neutrinos Angra:
 Neste caso o autor deve adicionar “On behalf of the Angra Collaboration” ao
fim da lista de autores caso possível;
Caso contrário, os nomes presentes na Lista de Autores publicada neste documento
devem entrar como autores da publicação e as seguintes regras devem ser seguidas;
 Em publicações de Colaboração, os nomes dos autores deverão ser
adicionados por ordem alfabética, referente ao último nome de família. O
campo “Corresponding Author” poderá ser utilizado para salientar o(s)
principal(is) autor(es) do artigo.
 Os alunos que fazem parte da Colaboração deverão ser incluídos como autores
no primeiro artigo de revista e no primeiro artigo de conferência da
Colaboração, contando a partir da sua entrada oficial no Experimento (ler pág. 2);
 Qualquer aluno das instituições envolvidas que tiverem participação direta e
relevante no conteúdo de alguma publicação específica pode entrar como
autor da mesma, mesmo que já tenham participado de outras publicações.
Todo artigo proposto deverá ser enviado antecipadamente para a lista de e-mails do
Projeto Neutrinos Angra e aguardar por um período de tempo mínimo de uma semana
para discussões e/ou contestações. Isso deverá ser feito sobretudo para a última
versão do artigo.
 O jornal, a revista ou o congresso de interesse deve ser mencionado no email,
podendo este ser discutido pelos membros da Colaboração;
A informação completa e detalhada sobre qualquer conjunto de dados, análise e
resultado deve estar disponível a todos os membros da colaboração;

 Exceções devem ser enviadas ao Comitê Executivo da Colaboração (definido na última
página deste documento) para avaliação.
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Regras para a composição da Lista de Autores












Para que um pesquisador faça parte da Colaboração do Projeto Neutrinos Angra este
deve estar contribuindo ativamente para a operação e compreensão do sistema de
detecção do Projeto Neutrinos Angra e de sua física de interesse (o mesmo é válido
para alunos);
O pesquisador que se propor a fazer parte ou retornar à Colaboração Neutrinos Angra
deverá desempenhar uma atividade reconhecida por um período de no mínimo 6
meses. Após este período o colaborador poderá então fazer, trâmite pedido ao Comitê
Executivo, parte da lista de autores do Projeto Neutrinos Angra (o mesmo é válido
para alunos);
 É importante salientar que estes 6 meses indicam um limite mínimo. Este
tempo poderá se alongar caso se constate que o pesquisador ou o aluno ainda
não publicou o seu trabalho em uma AngraNote ou em um artigo de
conferência ou de revista indexada pela CAPES.
Após cessada sua atividade, o colaborador poderá permanecer na lista de autores por
6 meses. Este poderá ainda publicar pessoalmente sobre seus trabalhos passados
realizados no âmbito do Projeto Neutrinos Angra por um período maior e/ou
participar de publicações específicas no qual teve participação direta nas medidas e
análises que façam parte do texto, desde que respeitando as Regras de Publicação da
Colaboração;
A lista de autores de um artigo é construída no momento de sua primeira circulação
enviada para revisão. Todos têm o direito de ter seu nome removido da lista de
autores de um artigo em preparação;
Casos omissos deverão ser discutidos e aprovados em reuniões dentro da Colaboração
considerando o Comitê Executivo da Colaboração definido na última página deste
documento;
A lista de autores será revisada, pelo menos, uma vez por ano.

 Exceções devem ser enviadas ao Comitê Executivo da Colaboração (definido na última
página deste documento) para avaliação.

Tarefas de Comum Interesse


Os institutos que fazem parte da colaboração têm a obrigação de participar de
eventuais tarefas de serviços gerais definidas por uma “Lista de Tarefas Gerais de
Comum Interesse” proposta pelos próprios membros da colaboração e aprovada em
reunião.
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LISTA DE AUTORES (Professores/Pesquisadores)
Nome completo

Abreviação

Instituição

Situação

Augusto Santiago Cerqueira

Cerqueira, A. S.

UFJF

ativo

Eduardo Furtado de Simas Filho

Simas Filho, E. F.

UFBA

ativo

Ernesto Kemp

Kemp, E.

UNICAMP

ativo

Gabriel Azzi

Azzi, G.

CBPF

ativo

Germano Pinto Guedes

Guedes, G. P.

UEFS

ativo

Gustavo do Amaral Valdiviesso

Valdiviesso, G. A.

UNIFAL-MG

ativo

Herman Pessoa Lima Júnior

Lima Jr, H. P.

CBPF

ativo

Iuri Muniz Pepe

Pepe, I. M.

UFBA

ativo

João Carlos dos Anjos

Anjos, J. C.

CBPF

ativo

Paulo Cesar Machado de Abreu Farias

Farias, P. C. M. A.

UFBA

ativo

Pietro Chimenti

Chimenti, P.

UFABC

ativo

Rafael Antunes Nóbrega

Nóbrega, R. A.

UFJF

ativo

Rogério Machado

Machado, R.

CBPF

ativo

LISTA DE POST-DOCs
Nome completo

Abreviação

Instituição

Situação

Stefan Wagner

Wagner, S.

CBPF

ativo

Nome completo

Abreviação

Instituição

Situação

André Luiz de Melo Reis

Reis, A. L. M.

UNIFAL-MG

ativo

Antônio Fernandes Júnior

Júnior, A. F.

UFJF

ativo

Dion Barbosa dos Santos Ribeiro

Ribeiro, D. B. S.

UFBA

ativo

João Marcelo Silva Souza

Souza, J. M. S.

UFBA

ativo

Lucas Mendes Santos

Santos, L. M.

UNICAMP

Ativo

Luís Fernando Gomez Gonzalez

Gonzalez, L. F. G. UNICAMP

ativo

Ohana Benevides Rodrigues

Rodrigues, O. B.

UNICAMP

ativo

Otto Rocha

Rocha, O.

CBPF

ativo

Silas Marques Vieira dos Santos

Santos, S. M. V.

UNIFAL-MG

ativo

Tony Igor Dornelas

Dornelas, T. I.

UFJF

ativo

LISTA DE ESTUDANTES
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LISTA DE ENTRADA
*Esta lista se refere às pessoas que ainda não fazem parte oficial da colaboração por estarem
em processo de entrada
Nome completo
Abreviação
Instituição Situação
Geraldo R. Carvalho Cernicchiaro
Cernicchiaro, G. R. C. CBPF
Entrada 01/04/16
(Pesquisador)
Ativo após 01/10/16
Lizandra Resende Machado
Machado, L. R.
UFJF
Entrada 01/04/16
(Aluna de IC)
Ativo após 01/10/16
César Manuel Castromonte Flores Flores, C. M. C.
CBPF
Entrada 01/11/15
(Postdoc)
Ativo após 01/05/16
* Como estipulado anteriormente, estes 6 meses indicam um limite mínimo. Este tempo poderá
se alongar caso se constate que o pesquisador ou o aluno não publicou o seu trabalho em uma
AngraNote ou em um artigo de conferência ou de revista indexada pela CAPES.

LISTA DE SAÍDA
*Esta lista se refere às pessoas que estão saindo da colaboração
Nome completo

Abreviação

Instituição

Situação
Saída -/-/Inativo após -/-/-
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Comitê Executivo da Colaboração









João Carlos Costa dos Anjos (CBPF)
Herman Pessoa Lima Junior (CBPF)
Ernesto Kemp (UNICAMP)
Pietro Chimenti (UFABC)
Gustavo Valdiviesso (UNIFAL)
Iuri Muniz Pepe (UFBA)
Rafael Antunes Nóbrega (UFJF)
Germano Pinto Guedes (UEFS)

O comitê exposto acima se organiza nos seguintes grupos de trabalho:


Hardware/Processamento de Sinais
o
Herman Pessoa Lima Junior
o
Rafael Antunes Nóbrega
o
Iuri Muniz Pepe
o
Germano Pinto Guedes



Simulação/Análise
o
João Carlos Costa dos Anjos
o
Ernesto Kemp
o
Pietro Chimenti
o
Gustavo do Amaral Valdiviesso

