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periódico. Tenho ciência que essa licença permitirá o download e compartilhamento da
versão final do documento em quaisquer formatos atuais e futuros, desde que para fins
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final.
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Declaro para os devidos fins que os softwares utilizados na elaboração do manuscrito
remetido ao OBJN foram obtidos por licença regular, seja de proprietário, trial, demo,
shareware, open source ou freeware. A responsabilidade por qualquer embaraço
jurídico decorrente da utilização de software não licenciado é de minha
responsabilidade, partilhada com os demais autores, caso existam. Eximindo,
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a
matéria em apreço.
DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA DE ANIMAIS (SE APLICÁVEL)
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submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a
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