PÁGINA DE IDENTIFICAÇÃO
Título
Deve ser conciso e refletir a ideia principal do manuscrito, com no máximo 16 palavras
e excluindo a localização geográfica da pesquisa.

CAIXA ALTA, NEGRITO, ESPAÇAMENTO SIMPLES, CENTRALIZADO

IMPORTANTE: Em caso do manuscrito ter origem em tese, dissertação, monografia ou
trabalho de conclusão de Curso, deverá conter asterisco (*) ao final do título e a
respectiva informação em nota de rodapé.

Autoria (fonte Trebuchet MS 11)

Limitado a seis autores;

Nomes, completos, apresentados imediatamente abaixo do título, alinhados à direita,
separados por vírgula, numerados com algarismos arábicos sequenciais e sobrescritos.

Espaçamento simples entre as linhas;

As informações dos autores (formação, maior titulação acadêmica, cargo ocupado,
nome da instituição, cidade, estado e país), deverão ser apresentadas imediatamente
abaixo dos nomes, justificado, com fonte Trebuchet MS 10 e espaçamento entre as
linhas em 1,15.
Cidade, estado e país, separados por hífen.
Autor Correspondente
Autor correspondente é aquele para o qual a Cogitare Enfermagem encaminhará os
comunicados a respeito do processo de análise do manuscrito. É responsável por
representar os demais autores quanto às alterações no texto, fluxo do manuscrito e
aceite formal da versão final do manuscrito para publicação.

Informar nome, instituição vinculada, endereço (rua, nº, CEP, cidade, estado, país),
telefone e e-mail (fonte 10).

O nome do autor correspondente constará como tal por ocasião da publicação do
artigo. É sua responsabilidade comunicar à RPCFO qualquer mudança no endereço e/ou
problemas com o e-mail, a fim de evitar atrasos no processo de análise do manuscrito.
Modelo para download: modelo de página de identificação
CÓPIA DO PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
Para artigo de pesquisa que envolva seres humanos, enviar cópia do parecer de
aprovação, com o respectivo número do protocolo, emitido por Comitê de Ética em
Pesquisa e de acordo com a legislação do país de origem do manuscrito. A cópia deve
ser anexada como documento suplementar.
A cópia deve ser anexada como documento suplementar e, na íntegra, contendo o
parecer de “Aprovado”.

DOCUMENTO DE SUBMISSÃO

Este documento inclui a declaração de responsabilidade, de transferência de direitos
autorais, de participação no manuscrito e de conflito de interesses.

Deve ser preenchido e assinado por todos os autores e anexado como documento
suplementar.

Exemplo: Documento de submissão

