À Coordenação Editorial da Revista Paranaense de Enfermagem (REPENF)
Declaração de Autoria, Contribuições, Responsabilidade e Transferência de
Direitos Autorais
Eu, autor do manuscrito intitulado “________________________________”, declaro que
estou ciente e concordo com as informações e diretrizes para autores estabelecidas pela
Revista
de
Paranaense
de
Enfermagem
(REPENF),
disponível
em
http://seer.fafiman.br/index.php/REPEN/about/editorialPolicies#custom-0.
Segui
os
critérios de autoria adotados pela Revista e participei substancialmente na elaboração do
manuscrito para assumir a responsabilidade por seu conteúdo. Declaro ainda que todos os
procedimentos éticos foram observados, que o trabalho é inédito e enviado com
exclusividade à REPENF.
Acordo de responsabilidade
( ) O manuscrito representa um trabalho original e nem este manuscrito, em parte ou na
íntegra, nem outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de minha autoria,
foi publicado ou está sendo considerado para a publicação em outra revista, quer seja no
formato impresso ou no eletrônico.
( ) Não violei ou infligi nenhum copyright ou direito de propriedade de outras pessoas.
( ) Assumo total responsabilidade pelas citações e referências bibliográficas utilizadas no
texto, bem como sobre os aspectos éticos que envolvem os participantes do estudo.
( ) Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei na obtenção e fornecimento de
dados sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame dos editores.
( ) O não envio de declaração de conflitos de interesse de ordem pessoal, comercial,
acadêmica, política ou financeira indica a inexistência destes.
Transferência de direitos autorais
( ) Declaro que, caso este manuscrito seja aceito, concordo com a transferência de seus
direitos autorais à REPENF, licenciada sob Licença Creative Commons do tipo BY-NCSA. Isto indica-se que os autores após a publicação deverão dar os devidos créditos à
Revista, devendo inclusive fornecer um link para a licença e indicar se realizou alterações
no material; que os autores podem usar o material, mas não para fins comerciais (será
necessário negociar com a revista para isso); e que se os autores criarem obras derivadas,
terão que distribuí-las sob a mesma licença usada na original.
Assinatura dos autores
Nome

Assinatura

Local, data: ____________________________________________________________.

