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NORMAS DE SUBMISSÃO 

 

1. Todo e qualquer trabalho deverá ser submetido única e exclusivamente 

através do site da revista.  

2. Os artigos deverão ser submetidos nos idiomas INGLÊS, ESPANHOL ou 

PORTUGUÊS, respeitando o idioma pátrio do primeiro autor. Ou seja, caso 

este seja brasileiro, o trabalho será submetido em português.  

 

3. No processo de submissão, no passo 3 (Metadados da submissão - 

Indexação) deverão ser preenchidos somente: prenome, nome do meio, 

sobrenome, email (de todos os autores), título e resumo do trabalho.  

 

4. Nos trabalhos realizados no Brasil, que envolverem seres humanos, no 

método, deverá constar o nome do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), 

data e número do parecer de aprovação pelo comitê, bem como 

deverá ser anexado como documento suplementar o parecer 

consubstanciado do CEP e/ou CONEP comprovando aprovação do 

projeto, em conformidade com o item XII. 2 da resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde.  

 

5. Em pesquisa clínica, além do nome e número de aprovação no Comitê de 

Ética de Pesquisa, o autor deverá indicar o número da pesquisa no Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos ou órgão equivalente em pesquisas 

realizadas fora do território nacional. 

  

6. Pesquisas que envolvam animais devem seguir rigorosa atenção a Diretriz 

Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para fins 

Científicos e Didáticos (DBCA), regulamentado pela Resolução Normativa 
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12, 20 de Setembro de 2013, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação.  

7. Em resumos de tese e dissertações, é obrigatório atender ao disposto 

nos itens 3, 4 e 5 desta norma, acrescidos dos nomes dos componentes 

da banca, data da defesa e referência original.  

 

8. Deverá ser enviado como documento suplementar, o Documento Único 

de Declarações de Ética (DUDE) devidamente preenchido e assinado 

digitalmente (tutorial disponível neste link: 

http://www.objnursing.uff.br/normas/Tutorial_Como_assinarPDF_OBJN_09-

12-2013.pdf) por todos os autores na submissão de todo e qualquer 

trabalho. 

 

9. Para melhor visualização de como se procedeu ao arrolamento das unidades 

amostrais, é altamente encorajada a utilização de fluxogramas, para 

quaisquer tipos de pesquisas. 

 

10. Na seção de referências, quando utilizado material que possua versão em 

mais de um idioma, deverá ser referenciado aquele publicado em inglês. 

 

11. Ao submeter o manuscrito, o(s) autor(es) atribui(em) ao OBJN licença de 

uso não comercial – não a obras derivadas (Creative commons BY-NC-ND 

2.0 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/).  

 

12. Quando o processo de submissão for realizado de maneira adequada, ao 

final, o autor deverá confirmar o pagamento no sistema dentro do seu perfil 

para validar a submissão.  
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Caso haja dúvidas, por favor, entre em contato através do e-mail: 

bibliotecaobjn@enf.uff.br. 


