Formulário para avaliação dos artigos submetidos para publicação
na RENOTE – Revista Novas Tecnologias na Educação
Obs.: Os registros de avaliação feitos pelos revisores são encaminhados aos autores de
todos os trabalhas avaliados.
Relevância do tema: Indique quão relevante e atual é a contribuição do artigo para a área das
Novas Tecnologias na Educação
•
•
•
•

0: Irrelevante
1: Baixa relevância e/ou atualidade
2: Moderadamente relevante e atual
3: Relevante e atual

Qualidade técnica e científica: O artigo revisado é tecnicamente correto? Qual das opções
melhor caracteriza o mérito técnico do artigo?
•
•
•
•

0: Tecnicamente fraco e com erros
1: Tecnicamente razoável e com alguns erros
2: Tecnicamente correto e com poucos erros ou omissões
3: Tecnicamente correto e sem erros.

Organização e linguagem: Em relação à organização do texto apresentado no artigo, bem como à
correção da linguagem, qual opção melhor caracteriza a organização e a linguagem do artigo
revisado?
•
•
•
•

0: Artigo mal organizado e com erros de linguagem em grande número
1: Artigo com organização fraca e erros de linguagem em número significativo
2: Artigo suficientemente bem organizado e com alguns erros de linguagem ou
estruturação
3: Artigo bem organizado e com linguagem adequada

Metodologia de pesquisa: O artigo relata procedimentos metodológicos apropriados e com boa
sistematização na análise. Um trabalho científico, seja ele descritivo, teste de hipóteses ou
teórico, deve necessariamente ser orientado por uma pergunta interessante e clara.
•
•
•
•

0: Uso de metodologia de pesquisa incipiente ou inexistente.
1: Alguma metodologia de pesquisa é percebida no artigo embora fracamente
sistematizada.
2: Metodologia de pesquisa corretamente utilizada com poucos erros ou omissões.
3: Artigo utiliza metodologia de pesquisa correta com rigor científico e sem erros.

Recomendação geral: Qual a sua recomendação em relação à aceitação/rejeição do artigo?
•
•

0: Tenho fortes argumentos para definitivamente rejeitar esse artigo
1: Prefiro que esse artigo seja rejeitado, mas não argumentarei se o mesmo for aprovado

•
•

2: Prefiro que esse artigo seja aceito, mas não argumentarei se o mesmo for rejeitado
3: Tenho fortes argumentos para definitivamente aceitar esse artigo

Comentários aos autores: Apresente comentários aos autores justificando sua decisão sobre a
aceitação ou rejeição do artigo. Além disso, apresente comentários que permitam aos autores
aprimorar o texto produzido.

