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COMENTÁRIOS
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O manuscrito segue as normas de apresentação da
revista?
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O problema investigado está estabelecido com
clareza?

Sim
Não
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Não
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O problema investigado é significativo, importante
para a área e contribui para o conhecimento e/ou
prática na área abordada?
O
tema
investigado
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local)?

mostra
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relevância
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Os resultados são claros e coerentes com os dados
apresentados?

As tabelas e figuras estão apresentadas com clareza
e são discutidas no texto
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Não
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Os dados são significativos, coerentes com o
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