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Nós, autores do manuscrito submetido à Revista Principia, gerenciada pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), autorizamos sua 
publicação, em caso de aprovação pelo Corpo Editorial, e declaramos que: 

i) trata-se de um estudo original, não consistindo em plágio de outro autor
ou próprio, e não infringe quaisquer direitos de propriedade intelectual de
terceiros. O manuscrito submetido não foi publicado no todo e não está
sendo considerado para publicação em outro periódico ou em anais
de eventos nem é um artigo com conteúdo semelhante que representa
monografia de curso que esteja em portais institucionais ou em
processamento nestes. Nesses casos, o manuscrito poderá ser publicado,
desde que pelo menos 30% de seu conteúdo seja original, incluindo
novos título/resumo, debate dos resultados e conclusões, adicionais ao
trabalho anteriormente publicado (os autores deverão informar essa
situação ao editor-chefe, na carta ao editor, e referenciar no manuscrito o
trabalho publicado); 

ii) conhecemos as Diretrizes para Autores da Revista Principia e estamos 
cientes de que, caso essas normas não sejam atendidas, o manuscrito 
será arquivado, em qualquer etapa do fluxo editorial;

iii) assumimos a responsabilidade pelo conteúdo submetido e concordamos 
que, em caso de aprovação, os direitos autorais referentes ao artigo 
publicado serão de propriedade exclusiva da Revista Principia, de 
acesso público, licenciada sob a Creative Commons Attribution License 
(CC-BY-NC-SA), a título gratuito e em caráter de exclusividade;

iv) os conteúdos intelectuais foram revisados criticamente por todos os 
autores. Cada autor aprovou a versão final a ser publicada e concorda em 
responsabilizar-se por todas as questões relacionadas à acurácia ou à 
integridade do conteúdo;

v) este estudo (em caso de estudo realizado com seres humanos ou animais) 
está de acordo com a legislação vigente no que diz respeito aos aspectos 
éticos em pesquisa (ver Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde e demais documentos oficiais vigentes), estando o parecer do 
Comitê de Ética em Pesquisa devidamente anexado no processo de 
submissão à Revista Principia;

vi) não há conflito de interesse financeiro, pessoal ou institucional com as 
informações e os resultados divulgados por meio do presente manuscrito.

Este termo entra em vigor na data de sua assinatura e é firmado pelas partes em 
caráter irrevogável e irretratável, obrigando definitivamente as partes e seus sucessores 
a qualquer título. 

O não aceite do manuscrito para publicação na Revista Principia tornará 
automaticamente sem efeito a presente declaração. 

Cada autor deve indicar o(s) número(s) correspondente(s) à sua forma 
de contribuição intelectual e substancial no manuscrito (preencher na próxima página):
(1) concepção ou desenho do estudo/pesquisa; (2) análise e/ou interpretação dos dados;
(3) revisão final com participação crítica e intelectual no manuscrito.
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Título do manuscrito submetido (preencher. Caso precise, usar as três linhas para 
melhor visualização do título): 

Autores (máximo seis. Caso não haja seis autores, deixar em branco os campos restantes): 

Nome do Autor 1:  
Tipo de participação: 

Em 

Nome do Autor 2:  
Tipo de participação: 

Nome do Autor 3:  
Tipo de participação: 

Nome do Autor 4:  
Tipo de participação 

Nome do Autor 5:  
Tipo de participação: 

Nome do Autor 6:  
Tipo de participação: 
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