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DADOS DO ARTIGO 

 

Título: 

 

Os itens A, B e C devem ser preenchidos completamente pelo(a) parecerista. 

 

 

 

A. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1. Declaração de conflito de interesse  
 

Declara ter algum conflito de interesse com o artigo submetido à avaliação? 

 

 

2. Estrutura argumentativa (por favor, sustente suas respostas) 
 

 

2.1.  O texto apresenta coerência entre o título, o tema, os objetivos e as conclusões? 

 

 

2.2. Há suficiente clareza nos objetivos do texto e no seu desenvolvimento? As principais linhas 

argumentativas do texto se encontram bem sustentadas? 

 

2.3. A metodologia utilizada pelo autor é clara, rigorosa e ética? 

 

 

3. Conteúdo (por favor, sustente suas respostas) 
 

3.1. Você considera que o tema e as discussões propostas no artigo são pertinentes para a área (ou áreas) 

em que este está vinculado? 

 

3.2. Há inadequações substanciais no uso de conceitos e/ou argumentos? 

 

3.3. O uso das fontes bibliográficas no texto é apropriado? Determine a pertinência e a atualidade da 

bibliografia utilizada. 

 

3.4. Especifique se o artigo apresenta abordagens teóricas, metodológicas ou analíticas que possam ser 

utilizadas em outros estudos, inclusive fora do âmbito espaço-temporal do conteúdo avaliado. 

 

 

4. Recomendações gerais 
 

4.1. Observações (se houver recomendações, modificações e/ou comentários adicionais, por favor, 

desenvolvê-los aqui). 
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4.2. Em termos gerais, como você avalia a qualidade do conteúdo do artigo? 

 

Excelente  

Boa  

Aceitável  

Regular  

Deficiente  

 

 

4.3. Você recomenda o artigo para publicação? 

 

Aprovado  

Aprovado com pequenas modificações  

Aprovado com modificações substanciais  

Recusado  

 

 

______________________________________ 

 

NOME E ASSINATURA DO(A) PARECERISTA 

DATA: 

 

 

 

B. Dados do(a) parecerista 

 

O processo de avaliação é anônimo, tanto para o avaliador quanto para o autor (que receberá o conceito dado 

ao artigo). No entanto, dadas as exigências de indexação, solicitamos a informação a seguir. A informação 

pessoal do(a) parecerista será mantida em confidencialidade. 

 

Nome completo  

Número do passaporte ou documento de identidade  

País de nascimento  

Nacionalidade  

Nível de formação acadêmica mais alto  

Nome do programa do título obtido  

Nome da Instituição que outorgou o título  

Afiliação institucional / (mês/ano)  

Cargo  

h-Index (Google Scholar / Publish or Perish)  

Orcid  

E-mail  

 

 


