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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS 
AUTORAIS 

 
Instruções: caso o manuscrito não tenha autoria única, cada autor deverá imprimir e 

preencher este formulário, assiná-lo e entregá-lo ao autor responsável pela submissão, que o 
digitalizará a fim de anexá-lo no ScholarOne. 
 

Categoria do manuscrito (assinale uma das alternativas abaixo) 
(    ) Psicologia da Saúde (    ) Psicologia Social 
(    ) Psicologia do Desenvolvimento (    ) Avaliação Psicológica 
(    ) Psicologia Escolar e Educacional   
 
Declaro que tive participação suficiente no estudo para assumir a responsabilidade por 

(assinale uma das alternativas abaixo) 
(    ) Parte do conteúdo 
(    ) Conteúdo integral 

 
Como autor, minha contribuição para este manuscrito se deu nas atividades descritas a seguir 

(assinale uma ou mais alternativas, conforme se aplique): 
(    ) Concepção e planejamento do projeto de pesquisa 
(    ) Obtenção ou análise/interpretação dos dados 
(    ) Redação e revisão crítica 

 
Declaro que o manuscrito em questão constitui trabalho original e não está sendo submetido a 

outro periódico; é inédito, não tendo sido publicado em outro veículo de divulgação na íntegra ou em 
parte. Caso solicitado pelo Editor, encaminharei as informações necessárias sobre os dados em que o 
estudo se apoia.  

Informo ainda que não tenho conflitos de interesse, incluindo interesses financeiros 
específicos, em termos de relacionamentos pessoais e afiliações relevantes ao tema ou materiais 
tratados no manuscrito. Se esta pesquisa recebeu apoio financeiro e/ou apoio material/humano para 
sua realização, comunicarei ao Editor quando essa informação for solicitada. 

Todas as pessoas que colaboraram com este estudo, mas que não preenchem critérios para 
atribuição de autoria, receberão os devidos créditos na nota de agradecimentos, procedimento com o 
qual estou de acordo. Todas as pessoas mencionadas na nota de agradecimentos deram sua permissão 
por escrito ao autor para tal finalidade. 

Concordo que os direitos autorais deste manuscrito, caso aceito para publicação, serão 
propriedade da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo, sendo permitido o acesso, download, cópia, impressão, compartilhamento, reutilização e 
distribuição do artigo, desde que para uso não comercial e com a citação da fonte, conferindo os 
devidos créditos autorais à revista Paidéia. 

Também estou ciente de que eventuais modificações na redação/estrutura do manuscrito 
poderão ser realizadas a critério da Comissão Editorial. 

Por fim, em caso de aprovação do manuscrito para publicação, concordo que o custo da 
tradução para versão em inglês ou da revisão da versão em inglês será de minha inteira 
responsabilidade, e que deverei também zelar para que os critérios de tradução estabelecidos pela 
revista sejam atendidos, ou seja, para assegurar a qualidade e uniformidade dos textos 
traduzidos/revisados, esse trabalho deverá ser realizado necessariamente por um dos tradutores 
certificados e credenciados junto à revista Paidéia. 
 

Nome completo: __________________________________________________________ 
 

Assinatura: ______________________________________________________________ 
 

Data: ____/____/_____ 


