


• ICE – Institution of Civil Engineers foi fundada em 1818.  

• ICE Publishing é o segmento editorial da ICE, criando produtos 
e serviços especializados para os mercados de construção e 
de engenharia civil.  

• ICE Proceedings/Journals constituem periódicos 
especializados que caracterizam novas pesquisas e estudos de 
casos práticos dentro da  Engenharia Civil, e das diversas áreas 
relacionadas e esta. 

Institution of Civil Engineers 



• Suas coleções de periódicos e livros cobrem as sub-disciplinas 
chaves da Engenharia Civil prática, e suas pesquisas.  

 

• Muitos de seus periódicos estão inclusos no Science Citation 
Index® - Web of Science, e podem ser citados antes mesmo da 
publicação no formato impresso. 

Coleções do ICE 



• Manuais para a melhor compreensão da 
prática e inovação 

• Põe a pesquisa em contato com a prática 

• Detalhado tecnicamente, cobrindo todas 
as etapas, desde custos até as 
especificações dos projetos 

• Elaborado por especialistas de cada 
segmento 

• 18 títulos em 2011 

Proceedings 



1. Engenharia de Pontes 

2. Engenharia Civil 

3. Materiais de Construção 

4. Energia 

5. Engenharia e Mecânica Computacional 

6. História da Engenharia e Patrimônio 

7. Sustentabilidade de Engenharia 

8. Engenharia Geotécnica 

9. Melhoria do Terreno 

10. Gerenciamento, Contratos e Legislação 

Assuntos dos Proceedings 



11.  Engenharia Marítima 

12.  Engenharia Municipal 

13.  Estruturas e Construções 

14.  Transporte 

15.  Design e Planejamento Urbano 

16.  Descarte e Gerenciamento de Recursos 

17.  Gerenciamento de Água 

18.  Engenharia Forense 

Assuntos dos Proceedings 



• 07 títulos na área de Engenharia Civil, em 2011. 

(1) 

Journals do ICE 



1. Avanços em Pesquisa de Cimento – publicado 4 vezes por ano 

2. Barragens e Reservatórios – publicado 4 vezes por ano 

3. Geosintética Internacional – publicado 6 vezes por ano 

4. Geotécnica – publicado 10 vezes por ano 

5. Pesquisa de Concreto – publicado 10 vezes por ano 

6. Concreto Estrutural – publicado 4 vezes por ano 

7. Modelagem Física em Geotécnica – publicado 4 vezes por ano 

Assuntos dos Journals 



Página Inicial 



Conta Pessoal 



Busca Avançada 



 Quais os artigos sobre Desenvolvimento Sustentável dos últimos  
2 anos? 

 Dicas: 

1. Digitar o termo de busca entre aspas, para termo exato; 

2. Restringir o local desejado para o termo só para título, 
resumo e palavras-chave; 

3. Restringir o período de busca para 2009-2010; 

4. Definir que a busca será feita somente em Journals – para 
recuperar somente artigos, e não capítulos. 

Exemplo de Busca 



Exemplo de Busca 



Página de Resultados 

Para acessar um artigo, basta clicar sobre o 

título, ou selecionar PDF ou HTML 



Ferramentas nos Resultados 

À direita de uma página de resultados 

você encontra ferramentas diversas, 

incluindo download das citações 

selecionadas para EndNote, BibTex, etc. 



My Account 

Na página do My Account, você pode 

personalizar suas opções, atualizar 

seus dados, etc. 



Acesso ao texto completo 

Ferramentas de Bookmarking 

Página do Abstract 



Informação Bibliográfica 

Navegação no artigo 

Artigo em HTML 



Clique numa figura para visualizá-la 

em tamanho aumentado 

Figuras em HTML 



Artigo em PDF 



Clique na opção Journals para 

visualizar a lista completa 

Browse de Periódicos 



Página do periódico, com escopo de cobertura, 

acesso aos volumes publicados, etc. 

Browse de Periódicos 



help@systemsint.info 

 

(11) 5051-0975 

Contatos 


