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Formulário Avaliativo de Proposta de Publicação 

 
Titulo do artigo:  
Prezado Conselheiro (a), 
Após a leitura do texto acadêmico enviado para avaliação, favor fornecer seu parecer sobre sua publicação, preenchendo os itens abaixo 
discriminados: 
Itens Critérios de avaliação MB B R I 

01 Título (deve ser claro, sucinto, compatível com o conteúdo do trabalho, coerente.)     

02 Resumo e Abstract (devem indicar todos os tópicos do artigo de forma clara e concisa, indicar os 
objetivos principais e a abrangência da investigação, deve ter até 250 palavras e não devem ser 
citadas referências bibliográficas.) 

    

03 Palavras-chave e Keywords (devem ser esclarecedoras e condizentes ao trabalho.)     

04 Originalidade (grau de ineditismo das idéias apresentadas.)     

05 Linguagem e Redação (português claro, com objetividade e encadeamento, citações.)     

06 Relevância Científica (caráter científico com contribuições para a área.)      

07 Relevância Social (atendimento aos problemas sociais e aplicabilidade social.)     

08 Revisão Bibliográfica (pertinente, atualizada e condizente ao assunto.)     

09 Introdução (deve conter antecedentes para que o leitor possa compreender e avaliar os 
resultados do estudo, apontar brevemente qual é o propósito da pesquisa, expor as razões pelas 
quais foi executado o estudo, descrever pesquisas anteriores, teoria de base e relacionar 
logicamente a pesquisa efetuada com os aspectos teóricos de revisão.) 

    

10 Argumentação, Material e Métodos (deve indicar se foram seguidas normas éticas 

internacionais de pesquisa, deve descrever o procedimento de seleção dos sujeitos do estudo, 
citando os critérios de exclusão e inclusão, deve identificar as técnicas e procedimentos de coleta 
e de análise de dados.) 

    

11 Resultados (deve conter uma descrição clara dos dados e sua interpretação à luz da teoria 

apresentada, deve descrever amplamente as análises feitas sem repetir as informações já 
descritas em Material e Métodos, considerar se o trabalho menciona as perdas dos sujeitos de 
observação por abandono da pesquisa) 

    

12 Conclusão (deve expor as considerações finais do trabalho e suas possíveis aplicações práticas, 

deve ser clara e relacionada aos objetivos, deve comentar as limitações do próprio estudo e ser 
baseada nos dados apresentados.) 

    

13 Referências Bibliográficas (devem ser atuais, diversificadas e de reconhecimento científico e 

seguir as normas da ABNT) 
    



 
 
Sendo: MB - indica que o item está muito bem elaborado, sem a necessidade de qualquer reformulação. 
 B - indica que o item está bem elaborado, mas existe a necessidade de pequenas reformulações. 
 R - indica que o item está com elaboração regular, existindo a necessidade de reformulações mais estruturais.  
 I - indica que o item está com elaboração insatisfatória, sendo necessário reformulá-lo por inteiro. 
 
Caso tenha avaliado algum item com B, R ou I, favor especificar abaixo as reformulações necessárias (se o espaço não for suficiente, 
favor utilizar o verso da folha, ou escrever no próprio corpo do trabalho, se achar necessário). 
 
Item Considerações do avaliador 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 



 

Utilize esse campo se precisar fazer outros comentários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER FINAL:    Pela publicação sem alterações. 

    Pela publicação, desde que siga as alterações sugeridas. 

    Pela devolução (não publicação). 
                                                                         __________________________                      ____________________ 
                                                                              Assinatura do Conselheiro (a)                          Nome por extenso 
 
 

 


