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Declaração de Responsabilidade, Transferência de Direitos Autorais e Contribuição dos Autores 
 

Nesta data, ___/___/_______, encaminho(amos) à Revista de Enfermagem da UFJF (Rev. Enf. da UFJF) o manuscrito intitulado: ________________________________________________________________ 
e declaro(amos): 

 - Que foi observado o conceito de autoria adotado pela Revista de Enfermagem da UFJF de acordo com as Diretrizes para Autores e que participei(amos) da elaboração do manuscrito cujo título foi 
mencionado anteriormente, de maneira suficiente para tornar pública a minha(nossa) responsabilidade por seu conteúdo.  
- Que o referido manuscrito é um trabalho original, sendo que nem sua versão integral ou parcial, nem outro trabalho de minha(nossa) autoria com conteúdo similar foi publicado ou está sendo considerado para 
publicação em outro periódico impresso ou eletrônico.  
- Que estou(amos) ciente que a Rev. Enf. da UFJF adota a Licença Creative Commons – Licença CC BY (http://creativecommons.org/licenses), sendo permitido a distribuição, remixagem, adaptação e criação 
a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original ao autor e os de publicação à Rev. Enf. da UFJF. 
- Que estou(aremos) à disposição da Revista de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UFJF, para cooperar(mos) no esclarecimento ou fornecimento de informações sobre os quais o manuscrito está 
fundamentado, para exame dos editores. 
 - Que concordo(amos) que os direitos autorais referentes ao manuscrito sejam repassados exclusivamente à propriedade da Revista de Enfermagem da UFJF, sendo vedada qualquer reprodução, total ou 
parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização escrita seja solicitada e, se obtida, farei(mos) constar o competente agradecimento 
a Revista de Enfermagem da UFJF da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
   As Contribuição dos Autores deverão ser assinaladas no quadro abaixo.  
 
 

 
Nome 

Número do ORCID 
*Caso o autor não possua ORCID, deverá 

cadastrar em https://orcid.org/ 
O ORCID também deve ser informado no 
sistema de submissão online, no cadastro 

individual de cada autor (Seção Metadados) 

 
Contribuição do autor 

 
Assinatura 

1 -  http://orcid.org/     (  ) Concepção do projeto de pesquisa, obtenção de dados com análise e interpretação dos resultados; e/ou 
(  ) Elaboração da primeira versão do manuscrito ou participação na revisão crítica do conteúdo do mesmo; 
e/ou 
(  ) Participação na aprovação da versão final do manuscrito; e/ou 
(  ) Outro tipo de participação, que possa ser considerada relevante na apreciação dos editores da Revista. 
Especificá-los:_____________________________________________________________ 

 

2 -  http://orcid.org/     ( ) Concepção do projeto de pesquisa, obtenção de dados com análise e interpretação dos resultados; e/ou 
( ) Elaboração da primeira versão do manuscrito ou participação na revisão crítica do conteúdo do mesmo; 
e/ou 
(  ) Participação na aprovação da versão final do manuscrito; e/ou 
(  ) Outro tipo de participação, que possa ser considerada relevante na apreciação dos editores da Revista. 
Especificá-los:_____________________________________________________________ 
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3 -  http://orcid.org/     ( ) Concepção do projeto de pesquisa, obtenção de dados com análise e interpretação dos resultados; e/ou 
( ) Elaboração da primeira versão do manuscrito ou participação na revisão crítica do conteúdo do mesmo; 
e/ou 
(  ) Participação na aprovação da versão final do manuscrito; e/ou 
(  ) Outro tipo de participação, que possa ser considerada relevante na apreciação dos editores da Revista. 
Especificá-los:_____________________________________________________________ 

 

4 -  http://orcid.org/     ( ) Concepção do projeto de pesquisa, obtenção de dados com análise e interpretação dos resultados; e/ou 
( ) Elaboração da primeira versão do manuscrito ou participação na revisão crítica do conteúdo do mesmo; 
e/ou 
(  ) Participação na aprovação da versão final do manuscrito; e/ou 
(  ) Outro tipo de participação, que possa ser considerada relevante na apreciação dos editores da Revista. 
Especificá-los:_____________________________________________________________ 

 

5 -  http://orcid.org/     ( ) Concepção do projeto de pesquisa, obtenção de dados com análise e interpretação dos resultados; e/ou 
( ) Elaboração da primeira versão do manuscrito ou participação na revisão crítica do conteúdo do mesmo; 
e/ou 
(  ) Participação na aprovação da versão final do manuscrito; e/ou 
(  ) Outro tipo de participação, que possa ser considerada relevante na apreciação dos editores da Revista. 
Especificá-los:_____________________________________________________________ 

 

6 -  http://orcid.org/     ( ) Concepção do projeto de pesquisa, obtenção de dados com análise e interpretação dos resultados; e/ou 
( ) Elaboração da primeira versão do manuscrito ou participação na revisão crítica do conteúdo do mesmo; 
e/ou 
(  ) Participação na aprovação da versão final do manuscrito; e/ou 
(  ) Outro tipo de participação, que possa ser considerada relevante na apreciação dos editores da Revista. 
Especificá-los:_____________________________________________________________ 

 

 
* Quando houver autores impossibilitados de assinar no mesmo documento que os demais, enviar mais de uma declaração na etapa de submissão como Documento Suplementar. 
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