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Questionário Sim Não
Não
se

aplica

* O manuscrito contém informação nova e relevante que justifique a publicação?

* O título e o resumo descrevem de forma clara e precisa o conteúdo do artigo?

* O problema de pesquisa está estabelecido de forma clara e concisa?

* A metodologia está descrita de forma precisa?

* A discussão do problema de pesquisa conduz às conclusões apresentadas?

* É feita referência adequada a obras relevantes ao tema?

* O referencial teórico é estabelecido e discutido de forma clara?

Estrutura do manuscrito

* Extensão do artigo é: Selecionar...

* Por favor declare qualquer conflito de interesse existente em relação à revisão deste artigo
(Informe "Nenhum" se não houver qualquer conflito).
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*Deseja obter reconhecimento para esta revisão em Publons ?

Não deixe seu trabalho de revisão passar despercebido! Pesquisadores em todo o mundo usam Publons
para acompanhar, sem nenhum esforço, suas valiosas contribuições de revisão por pares para qualquer
periódico. Se você aceitar, o seu perfil do Publons será atualizado automaticamente para mostrar um registro
verificado desta revisão em total conformidade com a política de revisão do periódico. Se você não possui
um perfil de Publons, será solicitado que você crie uma conta gratuita.Saiba mais sobre Publons
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Classificação Excelente Bom Mediano
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média
Fraco

* Interesse

* Qualidade

* Originalidade

* O artigo em sua
totalidade

   

 

Você está disposto a avaliar uma revisão deste manuscrito?
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* Recomendação

Aceitar

Pequena revisão

Grande revisão

Rejeitar e resubmeter

Rejeitar
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*Comments to the Author (changes in manuscript structure and/or content, suggestions of
title, key words, and references, for example)
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[Comentários ao autor (alterações na estrutura ou conteúdo do manuscrito, sugestões de título, palavras-
chave e referências bibliográficas, por exemplo)]


