ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE ARTIGO ACADÊMICO
OBSERVAR NO TEXTO
Título adequado ao texto? Em negrito, caixa alta e centralizado?
Nome dos autores a direita abaixo do título, com referência a Universidade, formação?
Resumo a parte, antes do texto, formatação justificada, sem parágrafos?
Objetivo claro, indicação do referencial teórico, (metodologia de pesquisa quando
apresenta pesquisa) e 3 palavras-chaves
Texto formatado corretamente? arial ou times tamanho 12. Espaço entrelinhas 1,5;
Com parágrafos, sem espaço entrelinhas para parágrafos; Espaço margens 2,5
Texto respeitando a gramática e ortografia da língua portuguesa? Nada de gírias ou
expressões coloquiais a menos que sejam transcrições de depoimento.
Referencial teórico coerente com o tema? Autores que são referência no assunto?
Citações: necessárias? Coerentes com a discussão? Discutidas pelo autor do texto ou
postas só para “fazer volume” ou “enfeitar”?
Formatação das citações corretas? Recuo de dois tab ou ponto 4 na régua do Word.
Justificadas, sem aspas, sem parágrafos, espaço simples, tamanho fonte 10 ou 11? No
final entre parênteses: Autor, pág, ano (e o livro tem que estar na bibliografia)
Questões para o debate apresentadas com clareza? Textos curtos? Escolhe um ou dois
aspectos para aprofundar e melhor do que falar pouco de muita coisa.
Conclusão? Posição do autor(es) sobre o estudo apresentado. Releia o texto para
escrever a conclusão
Bibliografia pertinente ao texto, formatada adequadamente?

SIM NÃO

EM PARTE

CUIDADO COM GENERALIZAÇÕES TIPO: “A ESCOLA BRASILEIRA”, “TODO MUNDO”, SENSO COMUM OU CONCLUSÕES BASEADAS
EM ACONTECEU COMIGO ENTÃO DEVE SER VERDADE.
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