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ANEXOS – DOCUMENTAÇÃO 

Anexo I 

CONFLITO DE INTERESSE 

A confiabilidade pública no processo de revisão por pares e a 

credibilidade de artigos publicados dependem em parte de como os conflitos de 

interesses são administrados durante a redação, revisão por pares e tomada 

de decisões pelos editores. 

Conflitos de interesses podem surgir quando autores, revisores ou 

editores possuem interesses que, aparentes ou não, podem influenciar a 

elaboração ou avaliação de manuscritos. O conflito de interesses pode ser de 

natureza pessoal, comercial, política, acadêmica ou financeira. 

Quando os autores submetem um manuscrito, eles são responsáveis por 

reconhecer e revelar conflitos financeiros ou de outra natureza que possam ter 

influenciado seu trabalho. Os autores devem reconhecer no manuscrito todo o 

apoio financeiro para o trabalho e outras conexões financeiras ou pessoais com 

relação à pesquisa. O relator deve revelar aos editores quaisquer conflitos de 

interesse que poderiam influir em sua opinião sobre o manuscrito, e, quando 

couber, deve declarar-se não qualificado para revisá-lo. 

Se os autores não tiverem certos do que pode constituir um potencial 

conflito de interesses, devem contatar a secretaria editorial da Revista. 

 

Documentos 

 

Cada autor deve ler, assinar e anexar os documentos: Declaração de 

Responsabilidade e Transferência de Direitos Autorais (enviar este somente 

após a aprovação). Apenas a Declaração de responsabilidade pelos 

Agradecimentos deve ser assinada somente pelo primeiro autor 

(correspondente). 

 

Documentos que devem ser anexados ao manuscrito no momento 

da submissão:   

1. Declaração de responsabilidade 
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2. Agradecimentos 

 

Documento que deve ser enviado à Secretaria da Revista  somente 

na ocasião da aprovação do manuscrito para publicação:   

3. Transferência de direitos autorais 

 

 

1. Declaração de Responsabilidade 

Segundo o critério de autoria do International Committee of Medical 

Journal Editors, autores devem contemplar todas as seguintes condições: (1) 

Contribuí substancialmente para a concepção e planejamento, ou análise e 

interpretação dos dados; (2) Contribuí significativamente na elaboração do 

rascunho ou na revisão crítica do conteúdo; e (3) Participei da aprovação da 

versão final do manuscrito. 

No caso de grupo grande ou multicêntrico ter desenvolvido o trabalho, o 

grupo deve identificar os indivíduos que aceitam a responsabilidade direta pelo 

manuscrito. Esses indivíduos devem contemplar totalmente os critérios para 

autoria definidos acima e os editores solicitarão a eles as declarações exigidas 

na submissão de manuscritos. O autor correspondente deve indicar claramente 

a forma de citação preferida para o nome do grupo e identificar seus membros. 

Normalmente serão listados em rodapé na folha de rosto do artigo. 

Aquisição de financiamento, coleta de dados, ou supervisão geral de 

grupos de pesquisa, somente, não justifica autoria. 

Todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar 

declaração de responsabilidade. 

MODELO 

Eu, (nome por extenso), certifico que participei da autoria do manuscrito 

intitulado (título) nos seguintes termos: 

"Certifico que participei suficientemente do trabalho para tornar pública minha 

responsabilidade pelo seu conteúdo." 
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"Certifico que o manuscrito representa um trabalho original e que 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 publicação em outra revista, quer seja no formato impresso 

ou no eletrônico." 

"Atesto que, se solicitado, fornecerei ou cooperarei totalmente na obtenção e 

fornecimento de dados sobre os quais o manuscrito está baseado, para exame 

dos editores." 

Contribuição:_____________________________________________________ 

  

____________________________ 

Local, data 

____________________________ 

Assinatura 

Documentos 

2. Declaração de Responsabilidade pelos Agradecimentos 

Os autores devem obter permissão por escrito de todos os indivíduos 

mencionados nos Agradecimentos, uma vez que o leitor pode inferir seu 

endosso em dados e conclusões. O autor responsável pela correspondência 

deve assinar uma declaração conforme modelo 

MODELO 

Eu, (nome por extenso), autor responsável pelo manuscrito intitulado (título):  

• Certifico que todas as pessoas que tenham contribuído 

substancialmente à realização deste manuscrito, mas não preenchiam 

os critérios de autoria, estão nomeados com suas contribuições 

específicas em Agradecimentos no manuscrito. 

• Certifico que todas as pessoas mencionadas nos Agradecimentos me 

forneceram permissão por escrito para tal. 
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• Certifico que, se não incluí uma sessão de Agradecimentos, nenhuma 

pessoa fez qualquer contribuição substancial a este manuscrito. 

____________________________ 

Local, data 

____________________________ 

Assinatura 

 

3. Transferência de Direitos Autorais 

Enviar o documento assinado por todos os autores na ocasião da 

aprovação do manuscrito. 

A RSP não autoriza republicação de seus artigos, exceto em casos 

especiais. Resumos podem ser republicados em outros veículos impressos, 

desde que os créditos sejam devidamente explicitados, constando a referência 

ao artigo original. Todos as solicitações acima, assim como pedidos de 

inclusão de links para artigos da Revista (nome da revista) on-line na SciELO 

em sites, devem ser encaminhados à Editoria Científica da Revista  (nome da 

revista). 

MODELO 

"Declaro que em caso de aceitação do artigo por parte da Revista  (identificar o 

nome) on-line concordo que os direitos autorais a ele referentes se tornarão 

propriedade exclusiva do Centro Universitário UNIFAFIBE, vedado qualquer 

produção, total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, 

impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja 

solicitada e, se obtida, farei constar o competente agradecimento ao Centro 

Universitário UNIFAFIBE e os créditos correspondentes." 

Autores: 
____________________________________________________________ 

   

Título:__________________________________________________________ 
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____________________________ 

Local, data 

____________________________ 

Assinatura 
____________________________ 

Local, data 

____________________________ 

Assinatura 
 


