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I. Número de Avaliadores 

A Comissão Científica do Congresso submeterá cada trabalho a, no 

mínimo, dois avaliadores, atentando para as seguintes regras: 

A) O avaliador é da área temática do artigo; 

B) O avaliador não é autor, coautor e/ou colaborador do artigo; 

 

II. Metodologia para avaliação 

 

A Comissão científica entende como relevante definir os Critérios de 

Avaliação dos trabalhos, considerando-os sob três diferentes categorias, pois 

os critérios de avaliação podem variar de acordo com a área de conhecimento 

e com o nível de complexidade exigido na submissão. As três categorias 

estão citadas abaixo: 

 

(A) Tópicos da Pesquisa; 

(B) Estrutura do Trabalho;  

(C) Redação 

 

Tendo em vista a importância na escolha dos critérios de avaliação, 

os mesmos devem contemplar todos os requisitos de cada categoria para 

uma correta e completa avaliação dos trabalhos.  

Diante das informações acima, sob a ótica da Tópicos da Pesquisa, 

os critérios dessa categoria serão utilizados para analisar os aspectos da 

pesquisa realizada, dos quais podemos citar, Tema, Objetivos, 

Contextualização, Relevância e rigor com a  avaliação de dados e etc. 

Frente a esses aspectos, os critérios dessa categoria (Tópicos da Pesquisa), 

serão: 



 
1. Relevância do Tema/Pesquisa 

2. Originalidade  

3 Contextualização teórica e da bibliografia relativa ao campo 

de pesquisa 

 

4. . Objetivo e Aplicabilidade  

5. Descrição detalhada da metodologia e problematização 

6. Análise de dados e resultados : articulação teórica e 

metodológica da interpretação (recursos matemáticos, 

estatísticos...) 

7. Compatibilidade entre objetivos, metodologia e resultados 

8. Referências bibliográficas 

 

Sob a ótica da Estrutura do Trabalho, os critérios dessa categoria 

serão utilizados para analisar cada item do trabalho submetido. Em outras, 

palavras, esses critérios deverão contemplar uma avaliação em cada seção 

do trabalho.  

1. Atendimento da formatação exigida pelo congresso 

2. Título do trabalho 

3. Introdução 

4. Metodologia 

5. Fundamentação teórica 

6. Resultados e Discussões 

7. Considerações finais 

8. Conclusão 

9. Referências bibliográficas 

 

Com relação à Redação, os critérios dessa categoria serão utilizados 

para avaliar a escrita do trabalho e sua adequação às regras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Portanto nessa categoria serão 

avaliados: 

1. Adequação às normas da ABNT 

2. Ortografia e gramática 

 


