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Carta ao comitê editorial 

Este documento deve ser preenchido pelo(a) autor(a) responsável pela submissão do artigo, e deverá conter os dados 
de todos(as) os(as) demais autores(as) do trabalho. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. O preenchimento desse 
documento não isenta os(as) autores(as) de preencher totalmente as informações de submissão e seus respectivos perfis de 
usuários(as) no sistema da revista. Manuscritos que não forem acompanhados dessa carta corretamente preenchida não serão 
encaminhados para avaliação. Na seção “Checklist para submissão” os(as) autores(as) devem, na eventualidade de marcarem 
“não” em alguma das respostas, explicitar sua justificativa e/ou esclarecimentos pertinentes no campo reservado para tanto. 

Dados do(a) primeiro(a) autor(a) 

Nome completo : 

ORCIDid:  

Titulação:  e-mail: 

Instituição:  

Cidade: Estado: 

País: 

Funções de colaboração exercidas:  

Conceituação Metodologia Validação 

Curadoria de dados Administração do projeto Visualização 

Análise formal Recursos Escrita (primeira redação) 

Obtenção de financiamento Software Escrita (revisão e edição) 

Investigação Supervisão 

Declarações de responsabilidade: 

Assumo plena responsabilidade pelo conteúdo do manuscrito apresentado ao comitê editorial da Conjuntura Austral. 

Tenho a autorização dos(as) coautores(as) desse trabalho em tudo que diz respeito à publicação do manuscrito, e 
todos(as) estão cientes e de acordo tanto com a ordem de autoria aqui apresentada, quanto com as respectivas funções 
de colaboração indicadas. 

O conteúdo do trabalho submetido à revista não contém nada que possa ser considerado ilegal ou difamatório, que 
gere conflito de interesses ou que possa interferir em sua imparcialidade e natureza científica. 



 
 

 

Página 2 de 6 

Dados do(a) segundo(a) autor(a) 
Caso não haja um(a) segundo(a) autor(a), não preencha os campos 

 

Nome completo :  

 
ORCIDid:   

 
Titulação:   e-mail:  

 
Instituição:   

 
Cidade:  Estado:  

País:  

 
Funções de colaboração exercidas:  

 
 Conceituação  Metodologia  Validação 

 Curadoria de dados  Administração do projeto  Visualização 

 Análise formal  Recursos  Escrita (primeira redação) 

 Obtenção de financiamento  Software  Escrita (revisão e edição) 

 Investigação  Supervisão   

 
 

Dados do(a) terceiro(a) autor(a)  
Caso não haja um(a) terceiro(a) autor(a), não preencha os campos 

 

Nome completo :  

 
ORCIDid:   

 
Titulação:   e-mail:  

 
Instituição:   

 
Cidade:  Estado:  

País:  

 
Funções de colaboração exercidas:  

 
 Conceituação  Metodologia  Validação 

 Curadoria de dados  Administração do projeto  Visualização 

 Análise formal  Recursos  Escrita (primeira redação) 

 Obtenção de financiamento  Software  Escrita (revisão e edição) 

 Investigação  Supervisão   
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Conformidade com a Ciência Aberta 

Por meio das informações contidas nessa seção do formulário os(as) autores(as) informam a Conjuntura Austral: journal 
of the Global South sobre a conformidade do manuscrito com as práticas de comunicação da Ciência Aberta.  

Preprints 

O manuscrito é um preprint? 

Sim Servidor de preprint 

DOI do preprint: 

Não 

Disponibilidade de Dados de Pesquisa e outros Materiais 

Autores são encorajados a disponibilizar todos os conteúdos (dados, códigos de programa e outros materiais) 
subjacentes ao texto do manuscrito anteriormente ou no momento da publicação. Exceções são permitidas em casos de questões 
legais e éticas. O objetivo é facilitar a avaliação do manuscrito e, se aprovado, contribuir para a preservação e reuso dos conteúdos 
e a reprodutibilidade das pesquisas. 

Os conteúdos subjacentes ao texto do manuscrito já estão disponíveis em sua totalidade e sem restrições ou assim estarão no 
momento da publicação? 

Sim os conteúdos subjacentes ao texto da pesquisa estão contidos no manuscrito 

os conteúdos já estão disponíveis 

os conteúdos estarão disponíveis no momento da publicação do artigo 

Títulos e respectivas URLs, números de acesso ou DOIs dos arquivos dos conteúdos subjacentes ao texto do artigo (use 
uma linha para cada dado) 

Não dados estão disponíveis sob demanda dos pareceristas 

após a publicação os dados estarão disponíveis sob demanda aos autores – condição justificada no manuscrito 

os dados não podem ser disponibilizados publicamente.  

Justifique: 

Abertura na avaliação por pares 

Quando oferecida a opção, os autores concordam com a publicação dos pareceres da avaliação de aprovação do manuscrito? 

Sim  Não 

Quando oferecida a opção, os autores concordam em interagir diretamente com pareceristas responsáveis pela avaliação do 
manuscrito? 

Sim Não 
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Checklist de submissão 

Elementos essenciais 

O manuscrito, excluídas as referências, tem entre 15 mil e 25 mil caracteres, no caso de ser uma análise de 
conjuntura, entre 35 mil e 50 mil caracteres, no caso de ser um artigo de pesquisa, e entre 7 mil e 9 mil caracteres 
no caso de ser uma resenha bibliográfica? 

Sim Não 

O manuscrito apresenta ao menos três palavras-chave no idioma original? Sim Não 

O manuscrito apresenta ao menos três palavras-chave em inglês? Sim Não 

O manuscrito apresenta título no idioma original? Sim Não 

O manuscrito apresenta título em inglês? Sim Não 

O manuscrito apresenta resumo no idioma original? Sim Não 

O manuscrito apresenta resumo em inglês? Sim Não 

Justificativas/esclarecimentos 

Resumo e título 

O resumo apresenta de forma clara, sintética e objetiva: 

- O tema do trabalho? Sim Não 

- Os objetivos do trabalho? Sim Não 

- A metodologia usada no trabalho? Sim Não 

- As conclusões do trabalho? Sim Não 

O resumo tem entre 150 e 200 palavras? Sim Não 

O título do trabalho é claro e objetivo e tem menos de 200 caracteres? Sim Não 

Justificativas/esclarecimentos 

Forma 

O manuscrito apresenta seções de introdução, conclusões e referências e não está excessivamente fragmentado? Sim Não 

As notas de rodapé são compostas apenas por informações adicionais, sem apresentarem referências 
bibliográficas e links (os quais devem constar nas referências do trabalho)? 

Sim Não 

As referências no corpo do texto estão no formato (AUTOR, Data) ou (AUTOR, Data, p.XX), no caso de citações 
diretas? 

Sim Não 

A lista de referências é composta apenas por referências indicadas no corpo do texto? Sim Não 

As referências estão formatadas de acordo com as Diretrizes para autores da revista? Sim Não 

Justificativas/esclarecimentos 
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Conteúdo 

Caso haja, no trabalho, tabelas, quadros e fluxogramas, estão inseridos no corpo do texto, com títulos, legendas 
e referências adequados, não estando em formato de imagem ou ao final do texto, como anexos. 

Sim Não 

No caso do uso de imagens, estas não foram incluídas no corpo do texto, tendo apenas sua localização indicada, 
e serão encaminhadas como arquivos complementares em formato .jpeg com resolução mínima de 300dpi. Na 
eventualidade de não terem sido produzidas pelos(as) autores(as) do manuscrito, estes(as) têm uma autorização 
expressa de uso de imagens protegidas por copyright e direitos autorais contidas no artigo, que será enviada como 
documento suplementar. 

Sim Não 

Justificativas/esclarecimentos 

Agradecimentos/informações sobre financiamento 

Descreva brevemente o problema de pesquisa do artigo 

Descreva brevemente a metodologia do artigo 

Descreva brevemente a abordagem teórica adotada no artigo 

Descreva brevemente as principais contribuições do artigo 

Confirmação 

Os(as) autores(as) confirmam que o manuscrito se insere no escopo da Conjuntura Austral: Journal of the Global South bem 
como que ele atende plenamente a todos os critérios estabelecidos nas Diretrizes para Autores da revista. 

Os(as) autores(as) confirmam que o manuscrito não foi submetido para nenhuma outra revista simultaneamente. 

Informações adicionais 

https://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/about/submissions%23authorGuidelines


 
 

 

Fonte: Contributor Roles Taxonomy (CRediT) of the Consortia for Advancing Standards in Research Administration Information (CASRAI) 

ANEXO 
 

Taxonomia das funções de colaborador 

A Taxonomia de Funções de Colaborador (CRredIt), desenvolvida pelo Consortia Advancing Standards in Research 
Administration (CASRAI) e pela National Information Standards Organization (NISO), estabelece 14 funções, que podem ser 
usadas para representar as atividades usualmente desempenhadas pelos(as) colaboradores(as) da produção científica 
acadêmica. As funções descrevem a contribuição específica de cada colaborador(a), incluindo as funções tradicionais de 
autoria, mas não se limitando a elas. As funções não se destinam a definir o que constitui autoria, mas a capturar todo o 
trabalho que permite a produção de publicações acadêmicas. 

Nesse espírito, todas as contribuições devem ser listadas, múltiplas funções podem ser atribuídas aos(às) 
colaboradores(as) individuais e uma determinada função pode ser atribuída a mais de um(a) colaborador(a). 

 

Conceituação Ideias; formulação ou desenvolvimento de objetivos e metas abrangentes da pesquisa; 

Curadoria de dados 
Atividades de gerenciamento para registrar (produzir metadados), refinar e manter dados de 
pesquisa (incluindo código de software, em que é necessário interpretar os dados em si) para 
uso inicial e reutilização posterior. 

Análise formal 
Aplicação de técnicas estatísticas, matemáticas, computacionais ou outras técnicas formais 
para analisar ou sintetizar os dados do estudo. 

Obtenção de 
financiamento Aquisição do apoio financeiro ao projeto que levou a esta publicação 

Investigação  Realização de um processo de pesquisa e investigação, executando especificamente os 
experimentos ou coleta de dados/evidências 

Metodologia Desenvolvimento ou desenho de metodologia; criação de modelos 

Administração do 
projeto 

Responsabilidade de gerenciamento e coordenação pelo planejamento e execução da atividade 
de pesquisa. 

Recursos 
Fornecimento de materiais de estudo, reagentes, materiais, pacientes, amostras de laboratório, 
animais, instrumentação, recursos de computação ou outras ferramentas de análise. 

Software 
Programação e desenvolvimento de softwares; design de programas de computador; 
implementação do código de computador e algoritmos de suporte; teste de componentes de 
código existentes 

Supervisão Responsabilidade de supervisão e liderança pelo planejamento e execução da atividade de 
pesquisa, incluindo orientação externa à equipe principal. 

Validação Verificação, seja como parte da atividade ou separada, da replicação/reprodutibilidade geral 
dos resultados/experimentos e outros resultados da pesquisa. 

Visualização 
Preparação, criação e/ou apresentação do trabalho publicado, especificamente 
visualização/apresentação de dados. 

Escrita 
(primeira redação) 

Preparação, criação e/ou apresentação do trabalho publicado, especificamente redação do 
rascunho inicial (incluindo tradução substantiva). 

Escrita 
(revisão e edição) 

Preparação, criação e/ou apresentação do trabalho publicado por pessoas do grupo de pesquisa 
original, especificamente revisão crítica, comentário ou revisão incluindo as etapas pré ou pós-
publicação. 
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