
DOCUMENTO ÚNICO DE DECLARAÇÕES DE ÉTICA (DUDE)

1. Título do artigo

2. ID (4 primeiros números) 3. Número de autores

4. A pesquisa envolve seres humanos?

Sim

Não

5. Caso a pesquisa envolva seres humanos informar o nome do Comitê de Ética:

6. Número do parecer (Não confundir com CAAE) 7. Data de aprovação

8. Em caso de estudos experimentais, informar número no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 
ou identificador no ClinicalTrials.gov:



AUTOR 1

Nome completo

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO 
  
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE, 2013) TODOS os itens devem ser observados:

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, 
OU da coleta, análise ou interpretação dos dados.
Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

Aprovo a versão submetida.

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais 
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito 
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou 
integridade de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. 
Eximindo, portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios 
sobre a matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que 
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing 
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que 
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN, 
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do 
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 
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento 
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE

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)

Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que 
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito 
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a 
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela 
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf



Cidade Estado País

Data Assinatura

AUTOR 2

Nome completo

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO 
  
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, 
2013) TODOS os itens devem ser observados:

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da 
coleta, análise ou interpretação dos dados.
Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

Aprovo a versão submetida.

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais 
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito 
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade 
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo, 
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a 
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que 
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing 
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que 
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN, 
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do 
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 
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento 
final.



RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE

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)

Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que 
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito 
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a 
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela 
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf

Cidade Estado País

Data Assinatura

AUTOR 3

Nome completo

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO 
  
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, 
2013) TODOS os itens devem ser observados:

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da 
coleta, análise ou interpretação dos dados.
Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

Aprovo a versão submetida.

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais 
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito 
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade 
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo, 
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a 
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que 
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.



AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing 
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que 
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN, 
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do 
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 
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento 
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE

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)

Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que 
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito 
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a 
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela 
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf

Cidade Estado País

Data Assinatura



AUTOR 4

Nome completo

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO 
  
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, 
2013) TODOS os itens devem ser observados:

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da 
coleta, análise ou interpretação dos dados.
Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

Aprovo a versão submetida.

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais 
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito 
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade 
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo, 
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a 
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que 
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing 
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que 
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN, 
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do 
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 
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento 
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE

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)

Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que 
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito 
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a 
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela 
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf



Cidade Estado País

Data Assinatura

AUTOR 5

Nome completo

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO 
  
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, 
2013) TODOS os itens devem ser observados:

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da 
coleta, análise ou interpretação dos dados.
Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

Aprovo a versão submetida.

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais 
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito 
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade 
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo, 
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a 
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que 
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing 
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que 
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN, 
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do 
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 
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento 
final.



RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE

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)

Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que 
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito 
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a 
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela 
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf

Cidade Estado País

Data Assinatura

AUTOR 6

Nome completo

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE CONTEÚDO 
  
De acordo com as recomendações do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE, 
2013) TODOS os itens devem ser observados:

Declaro ter participado substancialmente da concepção ou confecção do manuscrito, OU da 
coleta, análise ou interpretação dos dados,
Elaborei o trabalho OU realizei revisão crítica do conteúdo intelectual.

Aprovo a versão submetida.

Declaro para os devidos fins que é de minha responsabilidade, solidária com os demais 
autores, caso existam, o conteúdo relacionado a todos os aspectos do manuscrito 
submetido ao OBJN. Garanto que as questões relacionadas com a exatidão ou integridade 
de qualquer parte do artigo serão devidamente investigadas e resolvidas. Eximindo, 
portanto, o OBJN de qualquer participação solidária em eventuais imbróglios sobre a 
matéria em apreço.

CONFLITO DE INTERESSES

Não possuo conflito de interesses, seja de ordem financeira ou de relacionamento, que 
influencie a redação e/ou interpretação dos achados.



AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

Autorizo o uso da minha imagem em foto para uso pelo Online Brazilian Journal of Nursing 
para veiculação de artigo de minha autoria na rede mundial de computadores.
A presente autorização é firmada em caráter gratuito, por prazo indeterminado, posto que 
nenhum pagamento será realizado ao autorizante.

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

Declaro para os devidos fins que no caso de aprovação do manuscrito submetido ao OBJN, 
para sua publicação haverá cessão parcial não exclusiva de direitos autorais em favor do 
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 
não comerciais, com citação dos autores e sem alterações de conteúdo no documento 
final.

RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE

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)

Declaração de Utilização Ética de animais (se aplicável)Declaro para os devidos fins que 
quaisquer resultados oriundos de modelo animal obtido em qualquer fase do manuscrito 
submetido ao OBJN obervou rigorosa atenção a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a 
Utilização de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA, regulamentado pela 
Resolução Normativa 12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0228/228352.pdf

Cidade Estado País

Data Assinatura


	fc-int01-generateAppearances: 
	Assinatura_LDx9S69N37kmw0R8UfyXcA: 
	Data_Y8H5q-50Ft49key98SLX0A: 
	País_jN8cNEV2tm7e5aDGd7esag: 
	Estado_BMtt0P1HPVF2duPt9-FoWg: 
	Cidade_d9GEH-O9UY4jUXEaalYN-w: 
	DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA_0_jxDGPhKGnsbqMTLbietIyg: Off
	RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR _0_VLI2ODZD52ICRnaVrS8VnA: Off
	TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTO_0_E1Jva1SkR0M*SEGwAGcdQw: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _1_u9*W8OAAOaE9yqbVKACy0g: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _0_u9*W8OAAOaE9yqbVKACy0g: Off
	CONFLITO DE INTERESSES_0_xDRupQAXlJu1-UElkjBQrQ: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_3_mFkHEhrpuFnfbs593MYEAA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_2_mFkHEhrpuFnfbs593MYEAA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_1_mFkHEhrpuFnfbs593MYEAA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_0_mFkHEhrpuFnfbs593MYEAA: Off
	Nome completo_4UQ*383zgGCMgLGdu8qX5w: 
	Assinatura_6iY7EpxaMtss-VZHCOznaQ: 
	Data_VhwEgV4tur5ApUfQfoR14Q: 
	País_fSMfOcnzn-IaG8hVDT2dXQ: 
	Estado_KZ7d-PkdnyAEiJ2dVIUVEQ: 
	Cidade_gmDiB*9Iwagssf5UtYFO4A: 
	DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA_0_*rZERBMavt8wYagOY4hYIA: Off
	RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR _0_6V47u8Pj1g3lhtsy-78ovA: Off
	TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTO_0_rB8B4U7vyhvg9JYACfNJKg: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _1_23lYHsyn0bBFWbZfbeCo4A: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _0_23lYHsyn0bBFWbZfbeCo4A: Off
	CONFLITO DE INTERESSES_0_ZxVNMeU69dqsslte3kqMGg: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_3_OSIFk3HviasyWf76sTQg3A: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_2_OSIFk3HviasyWf76sTQg3A: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_1_OSIFk3HviasyWf76sTQg3A: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_0_OSIFk3HviasyWf76sTQg3A: Off
	Nome completo_UILsfLn77qn47m0WSM6YSQ: 
	Assinatura_tHa2eY207nuEjNhNaRzmVQ: 
	Data_VXOdmc4TZtNE*lT7nrFnrw: 
	País_xXUdS6zWLINb5D1D1z9O2Q: 
	Estado_f54urKlW6-HcmQEzCVSNsw: 
	Cidade_QLgg7icP0Q6ay4mEBtVRZg: 
	DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA_0_D*W2kG6Wj1iYP*5dVF3pzA: Off
	RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR _0_appXLbu08RuKak*jH5Ju8A: Off
	TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTO_0_Ds7VW9bU6WZf2e52gPwykg: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _1_aaM7FfmA9en1I8OgelFnxA: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _0_aaM7FfmA9en1I8OgelFnxA: Off
	CONFLITO DE INTERESSES_0_k06P-yqi6ZpjoJ0QzdbBnA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_3_GbcA4jqCqmEdnyncZVFC2A: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_2_GbcA4jqCqmEdnyncZVFC2A: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_1_GbcA4jqCqmEdnyncZVFC2A: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_0_GbcA4jqCqmEdnyncZVFC2A: Off
	Nome completo_EckSCXbEP5ILBkIss3cMnQ: 
	Assinatura_tiLqiOHfm1tOEFnFofEi*A: 
	Data_E3V8x9AA-u57*FOuSUkxPw: 
	País_cnsXaHrfQZcirLGbJrKmMg: 
	Estado_bnPCCH5fFQC*BMFVckjo8Q: 
	Cidade_lfLCOeqybhZeuGs-LdmI6g: 
	DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA_0_PXOS5K5DszRBlX534g7erQ: Off
	RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR _0_tvkWIpAp5MuuCsJ-E2bu-A: Off
	TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTO_0_GAaCNjhb*YwguVS7d8Xo2w: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _1_AhJxtDnQoIO8EH9bX7bUhQ: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _0_AhJxtDnQoIO8EH9bX7bUhQ: Off
	CONFLITO DE INTERESSES_0_Mj6BWb*gkO1fs0*rAQkIBw: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_3_uSgkAKCPNtkLwPUfxRcf*w: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_2_uSgkAKCPNtkLwPUfxRcf*w: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_1_uSgkAKCPNtkLwPUfxRcf*w: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_0_uSgkAKCPNtkLwPUfxRcf*w: Off
	Nome completo_Cn4BI6EaBaJmlTjdg7HnRw: 
	Assinatura_KR9VTttgorCc6mzWIPJLxw: 
	Data_*oFTAdsb-KE8KPzQCA5GBQ: 
	País_gyJUkXhYt9KMlBMJDgylLQ: 
	Estado_fEABRJsgMIxaDAYderTEug: 
	Cidade_06MFfpx5AOiXySM1PWkM4A: 
	DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA_0_LgL7XYYByejZlCb8ixYleA: Off
	RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR _0_qzAngWas9Y3tkWBaaaJBAQ: Off
	TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTO_0_RkAOJGi5nK2AbdrybHvn-g: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _1_555Q47nQ4HvoCkvMPjlPxg: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _0_555Q47nQ4HvoCkvMPjlPxg: Off
	CONFLITO DE INTERESSES_0_QAsP4Pi*H2PJFWc8BhkQ2g: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_3_f3REN2EINPFhJ7Tl7LrBxA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_2_f3REN2EINPFhJ7Tl7LrBxA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_1_f3REN2EINPFhJ7Tl7LrBxA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_0_f3REN2EINPFhJ7Tl7LrBxA: Off
	Nome completo_4*s7iKPa4lyxJnLvqAfrdg: 
	Assinatura_e2wvfa7mdYR-EADeCiQjFg: 
	Data_rco4xh-4*Iwu4T3aw7dLag: 
	País_PogNOXvIB8-9ldYcHJqsvA: 
	Estado_duOQm2VvJ9gpyDIh8iTGrA: 
	Cidade_*ygGnX*CIEviBC7DnTTLMQ: 
	DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ÉTICA_0_8sqGoJaFD0JKKmFT5G-63Q: Off
	RESPONSABILIADE EXCLUSIVA POR _0_9Vd2XJQ3vD2wosYYEAf1Ow: Off
	TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTO_0_v35KLmC4*6c6OmLZJmVlkQ: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _1_WQ8Bo1aS2ovjDT*KrLq9OA: Off
	AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM _0_WQ8Bo1aS2ovjDT*KrLq9OA: Off
	CONFLITO DE INTERESSES_0_A2iCi*MVorhFc54SRk89fQ: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_3_xt9rMBhPP*sn0hVPkcTtnA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_2_xt9rMBhPP*sn0hVPkcTtnA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_1_xt9rMBhPP*sn0hVPkcTtnA: Off
	DECLARAÇÃO DE AUTORIA E RESPON_0_xt9rMBhPP*sn0hVPkcTtnA: Off
	Nome completo_iQOr0GhQqV2nh2OyFcNDZA: 
	_8_ Em caso de estudos experim_PDaSyoNhQlrVPN8A-a*tWw: 
	_7_ Data de aprovação_HGTV0*bmNUdb4osMittflA: 
	_6_ Número do parecer (Não con_*3cb5q4smzg-qTWinQV*Zw: 
	_5_ Caso a pesquisa envolva se_NeMqQ-l*ta9ZDPB-t57biQ: 
	_4_ A pesquisa envolve seres h_Gu-KhGEm4mhSjU0Lw*6MuA: Off
	_3_ Número de autores_cSw91txA7FJJP7B5UVFLig: []
	_2_ ID (4 primeiros números)_LfzbuK3x7sEuIi0xJ5-Avg: 
	_1_ Título do artigo_Xtfi6gosUbzaNaK1NoZ7kA: 


