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 ATENDEU 

COMPLETAMENTE 

ATENDEU 

PARCIALMENTE 

NÃO 

ATENDEU 

NÃO SE 

APLICA 

O tema é relevante para a área de 

conhecimento a que pertence? 
    

Título descreve o conteúdo do 

trabalho de forma adequada? 
    

O resumo descreve objetivos, 

metodologia de forma adequada?  
    

As palavras-chave descrevem o 

estudo adequadamente, 

identificando as ideias e temas 

centrais do trabalho? 

    

Introdução: o tema é bem 

contextualizado, à luz do 

conhecimento atual sobre o assunto 

e apresentado seguindo uma 

sequência lógica, do geral para o 

específico? 

    

Objetivo: apresentado de maneira 

clara e coerente com a metodologia 

proposta? 

    

Metodologia: descreve o tipo de 

estudo e os critérios de inclusão e 

exclusão adequadamente? 

    

Metodologia: atende aos preceitos 

éticos e morais de respeito à 

utilização de animais ou seres 

humanos? 
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Metodologia: técnicas e métodos 

utilizados são adequados aos 

objetivos do estudo e estão 

claramente descritos? 

    

Metodologia: a análise estatística 

está adequada ao desenho do estudo 

e devidamente descrita? 

    

Resultados: resultados da análise 

estatística apresentados 

adequadamente? 

    

Resultados: abordam todas as 

avaliações descritas na metodologia 

e não apresentam elementos novos, 

não descritos previamente? 

    

Resultados: estão descritos de forma 

clara, em sequência lógica e sem 

redundância de apresentação em 

tabelas e/ou figuras? 

    

Resultados: caso presentes, tabelas 

e/ou figuras estão apresentadas de 

forma clara?  

    

Discussão: os resultados são 

comparados aos de estudos 

previamente publicados? 

    

Discussão: os resultados são 

discutidos de forma a fundamentar 

as conclusões? 

    

Discussão: as limitações do estudo 

são apresentadas? 
    

Conclusões: são claras e respondem 

aos objetivos do estudo? 
    

Referências Bibliográficas: estão 

padronizadas e formatadas 

adequadamente? 
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