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Protocolo no : 

 

Título: 

 

Autor: 

Orientador: 

Clique no campo abaixo à direita e faça a opção 

Itens Gerais: 

1. Cumpriu as etapas do cronograma da pesquisa em relação ao projeto 
apresentado? 

Selecione 

2. Acrescenta informação ao conhecimento já existente? Selecione 

3. Está bem escrito e organizado? Selecione 

4. Necessita revisão do português? Selecione 

Comentários: 

 

Itens a serem observados quanto à forma: 

1. Apresenta resumo em português? Selecione 

2. O resumo apresenta objetivo, material e método, resultados e conclusão Selecione 

3. O relatório está bem estruturado? Selecione 

4. Estão apresentados todos os tópicos necessários para conclusão da 
pesquisa? (resumo, introdução, objetivo, revisão da literatura, material e 
método, resultados, discussão e conclusão)? 

Selecione 

5. Todas as citações foram referenciadas? Selecione 

6. As referências bibliográficas estão escritas adequadamente? Selecione 

Comentários: 

 

Itens a serem observados quanto ao conteúdo: 

 

1. A revisão da Literatura apresenta textos pertinentes à temática da pesquisa?  Selecione 

2. A literatura utilizada contempla informações atuais, preferencialmente de  

artigos em periódicos? 

Selecione 

Comentários:  

 

 



Material e Método: 

1. A amostra estudada está bem descrita? Selecione 

2. O material utilizado para a realização da pesquisa está claramente descrito? Selecione 

3. A metodologia escolhida é adequada a pesquisa? Selecione 

4. Métodos estatísticos são adequados e estão bem descritos? Selecione 

Comentários:  

 

Resultados: 

1. Respondem às perguntas da pesquisa? Selecione 

2. Apresentam coerência com o objetivo do estudo?  Selecione 

3. Estão bem apresentados? Selecione 

Comentários: 

 

Discussão: 

1. Apresenta comentários pertinentes e/ou novos conteúdos relacionados aos 
resultados obtidos? 

Selecione 

2. Compara os dados com a literatura consultada? Selecione 

3. Todos os autores apresentados na Revisão da Literatura estão devidamente  
citados na discussão?  

Selecione 

Comentários: 

 

Conclusão: 

1. As conclusões condizem com os objetivos propostos? Selecione 

2. As conclusões estão claras e bem apresentadas? Selecione 

Observações: 
 
 

Comentários Finais / Observações do Parecerista: 

 

 

 

 

 

 

Encaminhamento:   Selecione 

 

Em caso de aprovação, pesquisa é considerada: Selecione 

 

Nome do Parecerista: Prof. Dr.  

 

Data:  

  



 
 


