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CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITO
Data:
Editor-chefe
Periódico Tchê Química
Rua Anita Garibaldi, 359/603
Mont' Serrat - Porto Alegre/RS
CEP: 90450-001, RS - Brasil
Assunto: SUBMISSÃO DE MANUSCRITO PARA APRECIAÇÃO
Título: (copiar e colar aqui o título do manuscrito que você deseja submeter)
Palavras-chave: (copiar e colar aqui as palavras-chave do manuscrito que você
deseja submeter)

Autores: redigir aqui o endereço completo de todos os autores (incluindo
contatos telefônicos, fax e e-mails). Favor indicar o autor correspondente com
um asterisco (*).
Prezado Editor
Eu, (nome do autor correspondente), autor correspondente do manuscrito,
estou submetendo o artigo intitulado (copiar e colar aqui o título do manuscrito que
você deseja submeter) para publicação no PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA.
Juntamente com a submissão do manuscrito, eu gostaria de salientar:








Todos os autores desse artigo participaram diretamente no planejamento,
execução ou análises desse estudo;
Todos os autores desse artigo leram e aprovaram a versão final enviada;
O conteúdo desse manuscrito não teve os direitos autorais concedidos nem foi
publicado anteriormente;
O conteúdo desse manuscrito não se encontra sob consideração para
publicação em nenhuma outra revista no momento;
O conteúdo desse manuscrito não terá os direitos autorais concedidos, nem
mesmo será submetido ou publicado em nenhuma outra revista enquanto a
aceitação pelos editores do Periódico estiver sob consideração;
Não há manuscritos ou resumos diretamente relacionados com o assunto
desse trabalho publicados ou não-publicados por qualquer autor desse artigo;
Os representantes da minha instituição (Insira aqui o nome da sua
Universidade, Faculdade, etc.) estão informados e de acordo com o envio
desse artigo;

O manuscrito submetido é (Marque um “X” na opção desejada)
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Artigo de pesquisa
Artigo de revisão
Nota curta
Nota técnica
Artigo de educação
Entrevista
Revisão de livro
Artigo de fórum
Outro (especificar o tipo de manuscrito)
Outro (especificar o tipo de manuscrito)……....................................................................
………………………………………………………………………………………………….....
Para os editores, eu gostaria de revelar a(s) seguinte(s) informação(ões) a
respeito do projeto: (caso houver, favor escrever aqui)
Esse projeto de pesquisa foi conduzido sob a supervisão de: (Escreva o nome
do supervisor (orientador) assim como o currículo resumido e endereço
completo dele(a))
Esse projeto de pesquisa foi meu: (Marque um “X” na opção desejada)
Projeto de conclusão de curso
Projeto de iniciação científica
Projeto de mestrado
Projeto de doutorado
Projeto de pós-doutorado
Outro (favor especificar)

Outro (favor especificar)…….........................................................................................

_____________________________________________________________________
(Assinatura do autor correspondente em nome de todos os autores)
(Assinatura digitalizada é válida)
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