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A Revista Eletrônica Nutritime é uma publicação bimensal 
da Nutritime Ltda. Com o objetivo de divulgar revisões de 
literatura, artigos técnicos e científicos e também resulta-
dos de pesquisa nas áreas de Ciência Animal, através do 

endereço eletrônico: http://www.nutritime.com.br.

Termo de confirmação de autoria 
e cessão de direitos autorais

Prezado autor,

A partir de setembro de 2015 todos os ma-
nuscritos submetidos à Nutritime Revista Ele-
trônica deverão atender às novas normas de 
submissão. Acesse o link [Como publicar] para 
conhecê-las. A sequência deste documento 
contém o termo de confirmação de autoria e 
cessão de direitos autorais, que deverá ser im-
presso, assinado, digitalizado em enviado por 
email para revista@nutritime.com.br.

Os autores que submetem seus manuscritos à Nu-
tritime Revista Eletrônica (NRE) concordam com os 
seguintes termos:

O(s) autor(es) doravante designado(s) CEDENTE, por 
meio deste termo, cede(m) e transfere(m), de forma 
gratuita e definitiva, a propriedade dos direitos autorais 
relativos ao manuscrito ________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
à Nutritime Revista Eletrônica, estabelecida à Praça 
do Rosário, nº 01 Sala 302 – Centro da cidade de 
Viçosa, MG, CEP: 36.570-000, doravante designada 
CESSIONÁRIA, nas condições descritas a seguir: 
1. O(s) CEDENTE(s) declara(m) que é(são) autor(es) 

e titular(es) da propriedade dos direitos autorais da 
OBRA submetida. 

2. O(s) CEDENTE(s) declaram que o manuscrito 
não infringe direitos autorais e/ou outros direitos 
de propriedade de terceiros, que a divulgação de 
imagens (caso as hajam) foi autorizada e que as-
sume(m) integral responsabilidade moral e/ou pa-
trimonial, pelo seu conteúdo, perante terceiros. 

3. O(s) CEDENTE(s) cede(m) e transfere(m) todos 
os direitos autorais relativos ao manuscrito à CES-
SIONÁRIA, especialmente os direitos de edição, 

de publicação, de tradução para outro idioma e de 
reprodução por qualquer processo ou técnica atra-
vés deste termo, que deverá ser impresso, assina-
do, digitalizado e submetido via email ao endereço 
eletrônico da NRE, juntamente ao manuscrito. A 
CESSIONÁRIA passa a ser proprietária exclusi-
va dos direitos referentes ao manuscrito, sendo 
vedada qualquer reprodução, total ou parcial, em 
qualquer outro meio de divulgação, impresso ou 
eletrônico, sem que haja expressa e evidente cita-
ção da sua fonte original. 

4. A cessão é gratuita e, portanto, não haverá qual-
quer tipo de remuneração pela utilização o ma-
nuscrito pela CESSIONÁRIA, haja vista que a 
CESSIONÁRIA não cobra aos autores, nem aos 
leitores pela divulgação das informações veicula-
das nas edições. 

Os autores do manuscrito acima citado, enviado à 
NRE, confirmam que:
1. o manuscrito ora submetido para publicação nesta 

revista não foi e nem está sendo submetido para 
publicação em nenhuma outra revista científica;

2. não há qualquer conflito de interesses sobre esse 
manuscrito entre qualquer pessoa ou instituição;

3. cada autor confirma que fez uma contribuição sig-
nificativa para a pesquisa reportada e que leu e 
aprovou o manuscrito submetido;
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4. o conteúdo do artigo é de responsabilidade dos 
seus autores;

5. os autores cedem os direitos de publicação à NRE, 
através da assinatura de cada um dos autores do 
artigo;

6. eventuais conteúdos do texto, figuras ou outras 
partes do artigo retiradas de outras publicações 
estão devidamente referenciados e, caso neces-

sário, as permissões para publicações desses 
conteúdos são de responsabilidade dos autores.

E ao confirmar cada um dos itens acima, tanto aque-
les que dizem respeito à confirmação de autoria, 
quanto a cessão de direitos autorais, cada um dos 
autores assina este documento:

1º AUTOR
Nome do completo 1º autor (por extenso): _______________________________________________________________

_________________________________________________________ __________________

CPF:__________________________________________             Identidade: ____________________________________

Endereço para Correspondência: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Endereço Eletrônico: _________________________________________________________________________

Telefone para Contato: ___________________________ / Celular: __________________________________________

Assinatura: __________________________________________________________________
2º AUTOR
Nome do completo 2º autor (por extenso): _______________________________________________________________

_________________________________________________________ __________________

CPF:__________________________________________             Identidade: ____________________________________

Endereço para Correspondência: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Endereço Eletrônico: _________________________________________________________________________

Telefone para Contato: ___________________________ / Celular: __________________________________________

Assinatura: __________________________________________________________________
3º AUTOR
Nome do completo 3º autor (por extenso): _______________________________________________________________

_________________________________________________________ __________________

CPF:__________________________________________             Identidade: ____________________________________

Endereço para Correspondência: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Endereço Eletrônico: _________________________________________________________________________

Telefone para Contato: ___________________________ / Celular: __________________________________________

Assinatura: __________________________________________________________________
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4º AUTOR
Nome do completo 4º autor (por extenso): _______________________________________________________________

_________________________________________________________ __________________

CPF:__________________________________________             Identidade: ____________________________________

Endereço para Correspondência: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Endereço Eletrônico: _________________________________________________________________________

Telefone para Contato: ___________________________ / Celular: __________________________________________

Assinatura: __________________________________________________________________
5º AUTOR
Nome do completo 5º autor (por extenso): _______________________________________________________________

_________________________________________________________ __________________

CPF:__________________________________________             Identidade: ____________________________________

Endereço para Correspondência: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Endereço Eletrônico: _________________________________________________________________________

Telefone para Contato: ___________________________ / Celular: __________________________________________

Assinatura: __________________________________________________________________

IMPORTANTE: 
Depois de preenchido, este documento deve ser im-
presso, assinado, digitalizado e enviado por email 
juntamento ao manuscrito e eventuais outros arqui-
vos anexos, num só arquivo compactado. Cada um 
dos autores deverá rubricar todas as páginas deste 
termo.
A publicação do manuscrito está condicionada a to-
das as regras de submissão e à apresentação deste 
documento devidamente assinado pelos autores.


