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___________
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___________
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__________

Classificação do artigo de acordo com as normas da
revista:
Artigos originais

Resenhas e revisões bibliográficas

Artigos de revisão

Espaço acadêmico
CRITÉRIOS

Sim
Não

COMENTÁRIOS

O manuscrito segue as normas de apresentação da
revista?

Sim
Não

O problema investigado está estabelecido com
clareza?

Sim
Não
Sim
Não
Sim

O problema investigado é significativo, importante
para a área e contribui para o conhecimento e/ou
prática na área abordada?
O
tema
investigado
interamericana (não é de
local)?

mostra
interesse

relevância
demasiado

A introdução apresenta o problema investigado, as
justificativas e apresenta seqüência lógica?

Não
Sim
Não

A literatura científica é pertinente e condizente com
o tema abordado?

Sim
Os objetivos foram bem definidos e contemplados?
Não
Sim

Material e Método:

Não

O conteúdo explicita a utilização do referencial
teórico/metodológico e o descreve com clareza?

Sim
Não
Sim
Não

O método de investigação
objetivo(s) proposto(s)?

é

adequado

ao(s)

O delineamento metodológico é adequado?
{Tipo de estudo; local e ano de realização; estudo
populacional e amostra; instrumento de coletas de
dados; normas éticas (quando necessário)}
Resultados

Sim
Não

Sim
Não

Artigos de atualização ou divulgação

Os resultados são claros e coerentes com os dados
apresentados?

As tabelas e figuras estão apresentadas com clareza
e são discutidas no texto

Sim
Não

Sim

Os dados são significativos, coerentes com o
desenvolvimento e achados do estudo, apresentados
de forma clara e correspondem aos objetivos
propostos?
A discussão e as conclusões estão respaldadas pelos
dados apresentados e pelo referencial teórico?

Não
Sim
O texto é claro, coerente e bem organizado?
Não
Sim
Não

O título é conciso e adequado e retrata o conteúdo
do estudo?

Sim
Não
Sim

O resumo é conciso e completo? Apresenta
introdução ao tema, objetivo(s), metodologia,
principais resultados e conclusões?
Os descritores seguem o DeCs e apresentam-se no
mínimo de 3 e máximo de 5?

Não
Sim
Não

As referências são atuais e envolvem estudos
nacionais e internacionais
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