
                                                                   
  

      

Formulário de Avaliação para Consultor Ad hoc 

 

Número de identificação do trabalho: 

Título:  

Prezado(a) Consultor(a): 

 

A RGE gostaria de contar com a sua valiosa expertise e amplo conhecimento no tema deste manuscrito e solicita a avaliação com formulação de parecer 

consubstanciado atendendo aos critérios de avaliação para o julgamento de manuscritos durante esta etapa do processo editorial. É fundamental haver o detalhamento 

das informações para que os autores tenham acesso a um parecer fidedigno, ético e educativo que contribua para o desenvolvimento do manuscrito em avaliação 

com vistas a publicação na RGE. As Diretrizes aos Autores e este roteiro com os Critérios de Avaliação vão subsidiar o processo de avaliação. Pedimos atenção aos 

prazos indicados para que os processos sigam as boas práticas editoriais e colaborem para a divulgação da ciência da enfermagem. 

 

 
 

Seção do artigo 

Critérios de avaliação Atende 

plenamente 

Atende 

parcialmente 

Não Atende/ 

Não se 

Aplica 

Comentários/Sugestões 

1 Título 

(até 15 palavras) 

Reflete o conteúdo do trabalho? É conciso e pertinente ao trabalho? Tem relação com o 

objetivo, objeto e resultado do estudo? Utiliza palavras-chaves/descritores? 

        

 

2 Resumo 

(até 150 palavras) 

Descreve adequadamente o conteúdo do trabalho? Contempla os objetivos, 

metodologia, resultados, conclusão/considerações finais?  

        

Descritores (DECS ou Mesh - mínimo 3) estão adequados ao conteúdo do trabalho?     

 

 

 

3 Introdução 

Apresenta sequência lógica no desenvolvimento da temática? 

Traz principais conceitos essenciais para apresentação do tema? 

O texto apresenta a lacuna do conhecimento, problemática do estudo, objeto de estudo, 

questão norteadora ou hipótese, justificativa com pertinência e profundidade? 

Apresenta revisão da literatura com síntese de estudos importantes, referencial teórico 

filosófico? 

        



                                                                   
  

O objetivo do estudo está explícito e expressa com exatidão o que foi investigado? A 

redação é igual ao informado no resumo? Tem relação com a hipótese, questão de 

pesquisa? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Método 

Descreve com clareza o Tipo de estudo/delineamento, campo/contexto/delimitação?  

 

    

Especifica a População/seleção e tamanho da amostra/sujeitos/participantes, critérios de 

inclusão e exclusão? 

    

Descreve o Processo de coleta dos dados/período, instrumentos utilizados, logística?     

Explica o Referencial teórico/metodológico para análise dos dados e as etapas/testes 

estatísticos, softwares utilizados? 

    

Descreve os princípios éticos da pesquisa? Faz referência à assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e ou assentimento (crianças e adolescentes) pelos 

participantes do estudo?  Indica o número do parecer de aprovação do estudo por Comitê 

de Ética em Pesquisa e nº CAAE da Plataforma Brasil? 

 

No caso de um ensaio clínico, há referência ao número de identificação em um dos 

sistemas de Registro de Ensaios Clínicos validados pela Organização Mundial da Saúde 

e pelo International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)? 

        

 

5 Resultados 

 

+ 

 

Tabelas, figuras e 

quadros 

Há pertinência na apresentação dos resultados ou achados? São representativos 

conforme o tamanho da amostra? Os achados estão de acordo com os objetivos do 

estudo? 

        

Estão adequados aos critérios e normas da Revista (tabelas IBGE, figura/quadro ABNT) 

e em número suficiente (máximo 5)? São auto explicativas e essenciais para a 

compreensão dos resultados? São mencionadas no texto, mas sem duplicação de dados? 

    

 

6 Discussão 

  

A discussão dos resultados apresenta argumentação consistente? Os aspectos discutidos 

retomam os achados/resultados do estudo? 

Está ampla e solidamente fundamentada na literatura? Possibilita um avanço do 

conhecimento?  

        



                                                                   
  

 

7 Conclusões/ 

Considerações Finais 

Respondem diretamente aos objetivos ou à questão norteadora do estudo?                                        

       

Fazem referência à aplicação dos resultados nas práticas de enfermagem nas áreas: 

ensino, pesquisa, assistência e gestão? Apresenta reflexões e/ou      generalizações e 

limitações do estudo? 

        

8 Contribuição do 

estudo para avanço 

do conhecimento 

O tema é relevante para a prática, agrega conhecimentos ao que já foi produzido?  

Tem potencial de inovação? Elementos que configuram ineditismo?  

    

 

 

9 Referências 

Estão citadas as referências relevantes? Estão atualizadas para os últimos (no mínimo 

75% dos últimos três a cinco anos), segundo o tipo de estudo? Inclui referências de 

artigos nacionais e internacionais ( oriundas da Web of Science, Scopus, Bireme, Scielo, 

Pubmed, Cinalh, Embase, Wiley,...)? 

        

 

10 Redação 

Há sequência lógica e clareza na exposição?            

Há coerência entre as seções do trabalho e com o método e referencial teórico?                           

  

O texto necessita de revisão de Língua Portuguesa (sintaxe, concordância, ortografia, 

tempo verbal, etc.)? 

        

 

 

Parecer final 

 

(   ) Aceitar 

(   ) Revisão menor 

(   ) Revisão maior 

(   ) Rejeitar 

                

Comentários do Consultor restritos ao Editor: 

 

 

 

 


