Autores(Authors/Autores)
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realizar a apresentação.
Only one author will be registered to receive correspondence and another one will be
registered as exhibitor. / Registre solamente un autor para recibir correspondencia y
un autor para realizar la presentación
DEFINIÇÕES IMPORTANTES:
Primeiro Autor: responsável pela maior parte da elaboração do conteúdo do artigo,
incluindo todas as etapas de produção, execução, e delineamento teóricoexperimental. Será o responsável pela comunicação com a Comissão Científica do
Congresso durante todo o processo de submissão, incluindo a revisão, edição, e a
publicação final.
Somente o autor que realizar o pagamento da inscrição receberá o Certificado de
participação no evento.
Somente o autor indicado para realizar a apresentação do artigo receberá a
declaração de apresentação.
O pagamento da TAXA DE PUBLICAÇÃO fará com que o artigo seja incluído nos
Anais do Congresso e somente permitirá que o Primeiro Autor tenha acesso aos
Anais do Congresso.
Responsabilidades do processo de submissão
O Primeiro Autor deve ser capaz de garantir o cumprimento dos prazos de todo o
processo de submissão. Será de sua responsabilidade preparar a versão pronta para
submissão, assim como os conteúdos solicitados pela Comissão Científica e garantir
que todo o Regulamento seja seguido ao longo do processo, principalmente com
relação à comunicação de modificações, e do próprio processo de submissão para
outros coautores.
O Instituto Brasileiro do Concreto – IBRACON não se responsabiliza por nenhum
conteúdo ou dados inseridos no sistema.
Todos os autores apresentam responsabilidades sobre o conteúdo apresentado em
um artigo. Assim, todos nomeados como coautores devem concordar com o produto
final enviado para submissão, possuindo o Primeiro autor a responsabilidade de
incluir de maneira adequada todos os coautores, assim como obter autorização de
todos os membros do conteúdo. Desse modo, fica sob responsabilidade do Primeiro
autor obter a licença para publicação em nome de todos os coautores.
Em casos de disputas de autoria, os coautores são encorajados a obter um acordo
mútuo sem interferência da Comissão Científica. Caso não seja possível, o material
produzido não será publicado até que a disputa esteja completamente estabelecida
como concluída. O Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON não poderá agir como

mediador de conflito visando determinar a autoria correta dos conteúdos submetidos
ao Congresso. Todos os manuscritos e seus conteúdos submetidos são tratados
como confidenciais. Portanto, sem autorização do Primeiro Autor, nenhum tipo de
detalhe será revelado para terceiros, ou aos revisores até o fim do processo de
publicação. Portanto, coautores deverão solicitar informações sobre o processo de
submissão para o Primeiro autor responsável pela submissão.
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