
DOCUMENTOS SUPLEMENTARES 

 

Item a ser preenchido no momento da submissão. São OBRIGATÓRIOS como 
“Documentos Suplementares”, cuja ausência acarreta em não tramitação, e até 
arquivamento do manuscrito, os seguintes documentos: 

• As GRUs e os comprovantes de pagamento das GRUs; 
 

• As Declarações de Autoria e Responsabilidade e as Declarações de 
Conflito de Interesses (para autores); 
 

• A indicação dos Avaliadores ad hoc, que é obrigatória; devem ter no 
mínimo 6(seis) indicações especificando nome completo do 
pesquisador; instituição de origem, e-mail e o link do currículo Lattes do 
pesquisador; maiores detalhes: 
http://periodicos.ufersa.edu.br/revistas/index.php/sistema/about/editorial
Policies#peerReviewProcess 
 

• Se for o caso, as justificativas para a presença de um sexto autor; 
 

NOTA:  A Revista Caatinga utiliza o sistema OJ/SEER para 
tramitação de periódicos; é um sistema genérico de publicação e, 
portanto, não impede que a submissão ocorra quando os 
documentos suplementares exigidos não são anexados. 
Ressaltamos que a submissão ocorrerá ainda que os documentos 
suplementares não sejam anexados no início; o sistema não travará 
em decorrência dessa falta. Mas, as normas desse periódico são 
claras quanto ao que deve constar ou não em seu processo de 
submissão de manuscritos e, portanto, reserva-se ao direito de 
arquivar, sem aviso prévio, trabalhos submetidos sem observação 
às normas propostas. 

 

***DECLARAÇÕES 

 

• Declaração de Autoria e Reponsabilidade:  
 

Declaração INDIVIDUAL e OBRIGATÓRIA. Cada autor deve fazer a sua 
Declaração, conforme modelo proposto em; 



 
http://proppg.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/11/2016/02/Modelo-
DECLARA%C3%87%C3%83O-DE-AUTORIA-E-RESPONSABILIDADE.pdf.  
 
e enviá-la para o autor correspondente, que é o autor que submeteu o trabalho 
e tem acesso ao sistema, para poder anexá-la em “Documentos 
Suplementares”. É uma declaração sobre o trabalho, com a concordância dos 
termos propostos pela Revista Caatinga, de autoria no trabalho e sobre a 
responsabilidade na construção do estudo, especificando sua contribuição. 

  

• Declaração de Conflito de Interesses: 

Na Revista Caatinga é exigido dos autores o registro de conflito de interesses 
via Declaração anexada em “Documentos Suplementares” e, dos avaliadores, 
o registro de conflito de interesses em cada avaliação realizada, feita no 
formulário de avaliação. Os AUTORES devem informar, através dessa 
Declaração (apenas uma declaração contendo a assinatura de todos os 
autores), qualquer potencial conflito de interesses OU informar que não possui 
conflito de interesses conforme modelo disponível em: 

http://proppg.ufersa.edu.br/wp-
content/uploads/sites/11/2016/03/RevistaCaatinga_DECLARA%C3%87%C3%8
3O-DE-CONFLITO-DE-INTERESSES.pdf 

 

   

 


