
 

           FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Lista de Revisão para ser aplicado antes de enviar o Artigo para Publicação 
Prezado(a) avaliador(a), marque com um x uma vez que seja verificado que o trabalho se ajusta em 
cada item. 
Se a opção não corresponde com o que está descrito em cada ítem, insira NC (para Não 
Corresponde). 
Caso houver não se aplica (por exemplo, no ítem 63 porque o trabalho não tem tabelas), insira NA 
(para Não se Aplica). 

    Ítem                                  Aspectos para verificar 

1.  
 

O Resumo segue a estrutura indicada nas Normas da Revista: objetivo, 
antecedentes (opcional), metodología, resultados e conclusões 

 

2.  O Resumo é um parágrafo único e não ultrapassa 250 palavras  

3.  O Resumo não contém citações da literatura   

4.  A Introdução está bem fundamentada, com citações da literatura convencional 
(incluindo no Web of Science, Scopus, Scielo)  

 

5.  Na seção de discussões dos resultados incluem comparações com resultados de 
outros investigadores apresentados em revistas de literatura convencional 

 

6.  O trabalho inclui uma seção de "Considerações Finais"  

7.  A seção de Considerações finais incluem apenas “conclusões”, sem aspectos que 
devem ir em outra seção, como discussões ou resultados. 

 

8.  A notação padrão é usada (comumente usada na literatura) para variáveis e 
propriedades 

 

9.  O trabalho (incluido o Resumo e o Título) não usa abreviaturas desnecessárias ou 
pouco conhecidas 

 

10.  Palavras estrangeiras não são usadas quando já existe uma em português (ou 
posso substituir por uma) 

 

11.  Eu verifiquei o texto quanto a erros de ortografia, pontuação, estrutura e escrita  

Geral 

12.  As páginas têm o tamanho correto (21x29,7 cm A4) e, margens superior e 
esquerda de 3 cm e direita e inferior de 2 cm 

 

13.  O artigo, conforme formato do periódico Ignis, tem no mínimo 5 páginas  

14.  O artigo, conforme formato do periódico Ignis, tem no máximo 20 páginas  

15.  Apenas o título do artigo em português e os títulos das seções estão em negrito  

16.  Todo o texto incluindo tabelas, gráficos, figuras e o Título (em inglês e português) 
está em Arial 12 

 

17.  Todos os parágrafos são na forma (justificados) e sem marcadores  

18.  Não há separação entre os parágrafos   



19.  O corpo do texto em fonte Arial 12, espaçamento 1,5 entre linhas e justificado   

20.  Há recuo no texto no início do parágrafo   

21.  Não há textos sublinhados em todo o trabalho  

22.  Os títulos das seções ou subseções não são numerados  

23.  Marcadores automáticos direcionados para o rodapé   

24.  Os trabalhos em formato Word e em PDF têm tamanhos menores que 30MB   

25.  Não há espaços em branco finais em cada página escrita, exceto a última página 
do artigo ou em casos especiais 

 

26.  Nenhum trabalho futuro sobre o assunto é proposto, nem é descrito em que os 
autores estão trabalhando 

 

Primera página 

27.  Os nomes dos autores são do lado direito, com fonte Arial 10, sem negrito e 
espaçamento simples, conforme normas da Ignis. Como mostra o exemplo:          
                                                                                                               Jorge A.  Buteirino1   

                                                  Daniel M. Silva2  
                                                   Pedro Altours3 

 

28.  No rodapé deverão apresentar titulação,  instituição de proveniência, afiliação e 

email para correspondência. 
 

29.  No rodapé, cada autor possui apenas uma afiliação (a principal e no máximo mais 
uma se necessário) 

 

30.  Os nomes dos autores estão no formato dos EUA: primeiro nome, inicial do 
segundo nome, sobrenome principal ou primeiro nome e o último sobrenome 

 

31.  No rodapé, as afiliações de todos os autores são completos e sem informações 
desnecessárias. Exemplo: 
Curso de Graduação em Engenharia Civil, Univ. Alto Vale do Rio do 
Peixe(UNIARP); Grupo de Inovação e Tecnologia, Caçador/SC-Brasil. email: 
lianebueno@gmail.com 

 

32.  Os endereços de e-mail dos autores estão corretos  

33.  O título do trabalho é maiúsculo, em negrito e sem ponto final no final 
(Exemplo: ESTUDO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO) 

 

34.  A primeira página tem um título em inglês (tradução correta do título em 
português), sem negrito 

 

35.  (Exemplo:  STUDY OF SOIL USE AND OCCUPATION)  

36.  A versão em inglês do resumo (tradução correta, de preferência em inglês dos 
Estados Unidos, mas aceita-se o inglês britânico) 

 

37.  Palavras-chave são no mínimo 03 e no máximo 05, estão separadas por vírgula e 
minúsculas, (exceto a primeira letra da primeira palavra, os nomes próprios e 
acrônimos) (Palavras-chave: Águas claras, soluções salinas, NaCl, viscosidade, 
profundidade) 

 

38.  As palavras-chave em inglês são as mesmas e estão no mesmo formato que as 
palavras-chave em português 

 

Equações 

39.  As equações são editáveis com editores de equação padrão, e com arestas 
ocultas 

 

40.  Todas as equações são com fonte Arial (tamanho 9 ou 10), ajustado à esquerda   

41.  Os números das equações estão entre parênteses e ajustados à direita  



Citações e referências 

42.  A seção de referências é a última seção do artigo  

43.  O artigo apresenta citações conforme as regras do periódico Ignis  

44.  O artigo tem até 30 referências  

45.  Em torno de 2/3 das referências são provenientes de revistas e livros 
convencionais 

 

46.  As citações da literatura são por autor e ano (Arias, 2007; Pérez e Silva, 2006; 
Silva et al., 2005) 

 

47.  A lista de documentos citados é intitulada "REFERÊNCIAS" e não Bibliografia ou 
similar 

 

48.  As referências estão em ordem alfabética, pelo sobrenome do 1º autor  

49.  As referências não têm numeração, indentação, hífens ou quaisquer outros 
símbolos 

 

50.  Todas as referências terminam com o ano  

51.  As referências são completas, de forma a poder chegar de forma inequívoca a 
cada uma delas, e seguir as Normas do periódico em todos os seus aspectos 

 

52.  As referências a artigos de periódicos com menos de 4 autores seguem este 
formato: WERNKE, Rodney. Contabilidade para a nova economia. Revista Brasileira 

de Contabilidade, Brasília, n. 131, p. 31-43, bimestral, set./out. 2001. 

 

53.  As referências aos livros seguem este formato: 
Stiles, Jorge Passos. País brilhante. 2ed. Brooks Publishers: Londres, 1990. 

 

54.  As referências a artigos em periódicos eletrônicos (com DOI) seguem este 
formato: Torres, L.J., Extraction of Essential Oils from Citrus Fruits, doi: 10.4067 / 
S0718-07642014000400008, Inf. Tecnol., 37 (3), 45-56 (2004) 

 

55.  As referências a artigos em periódicos eletrônicos (sem DOI) seguem este 
formato:Torres, L.J., Caracterización Reológica de Pastas de Jamón, Rev. Ciencia, 
ISSN: 0655-6782, 37(3), 34-37, (2003) 

 

56.  O DOI do periódico na lista de referência é escrito conforme indicado pelo 
periódico que você está citando 

 

57.  As referências são com a fonte Arial 12 e separadas entre si por 6 pts (pts. 
Conforme definido pelo WORD) 

 

58.  Para outros tipos de documentos, revisei as regras do periódico Ignis  

59.  Todas as referências são citadas no trabalho  

60.  Toda citação no artigo tem sua referência correta e esta na lista de referências  

Tabelas, Gráficos e Figuras 

61.  Todas as figuras são em escala de cinza ou cores distinguíveis quando impressas 
em escala de cinza 

 

62.  As figuras são claras e legíveis, com letras e números apropriados, se houver  

63.  As legendas das Tabelas, Gráficos e Figuras são com fonte Arial 10, em negrito 
sem itálico 

 

64.  As Tabelas, Gráficos e Figuras são citadas no texto como: Tabela x:; Gráfico x:; 
Figura x:; Fig. X: (x é o número correspondente) 

 

65.  Dentro das tabelas não há células com fundos coloridos de qualquer tipo  

66.  As legendas internas nas Figuras e Gráficos são de tamanho 8 ou 9  

67.  As Figuras são designadas e numeradas como "Fig. X:", seguidas por uma legenda 
adequada 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

68.  As tabelas são designadas e numeradas como "Tabela x:", seguido por uma 
legenda adequada 

 

69.  Os gráficos são designados e numerados como "Gráfico x:", seguido por uma 
legenda adequada 

 

70.  As legendas das Figuras vão na parte superior da figura, centralizado na figura  

71.  Se as legendas das Figuras ocupam mais de uma linha, elas são ajustadas à 
esquerda da figura 

 

72.  As legendas das Tabelas ficam na parte superior e centralizado na Tabela  

73.  Se as legendas das Tabelas ocuparem mais de uma linha, elas são ajustadas à 
esquerda da Tabela 

 

74.  As legendas dos Gráficos na parte superior e centralizado no Gráfico  

75.  Se as legendas dos Gráficos ocuparem mais de uma linha, elas são ajustadas à 
esquerda do Gráfico 

 

76.  As tabelas são mencionadas no texto pelo seu número: não utilizadas, “tabela 
seguinte” ou “tabela abaixo” 

 

77.  As figuras são mencionadas no texto por seus números ("a figura seguinte" ou "a 
figura abaixo" não é usada) 

 

78.  Os gráficos são mencionados no texto por seus números ("o gráfico seguinte" ou 
"o gráfico abaixo" não é usado) 

 

79.  Figuras adaptadas de outras fontes devem ter o crédito correspondente (por 
exemplo, Adaptado de Perez, 2013) 

 

80.  Em Figuras, gráficos e tabelas a frase "Fonte: elaboração própria" ou Fonte: o 
próprio autor é incluída, caso seja elaborada pelo(s) autor(es) 

 

81.  Quando uma figura é citada, está escrito "na figura x é mostrado" e não "na 
figura seguinte", por exemplo 

 

82.  Quando uma tabela é citada, está escrito “na tabela x é mostrado” e não “na 
tabela seguinte”, por exemplo 

 

83.  Quando um gráfico é citado, está escrito “no gráfico x é mostrado” e não “no 
gráfico seguinte”, por exemplo 

 

84.  Se uma tabela deve ser dividida em duas páginas, a segunda página ocupada tem 
como legenda o número da Tabela seguido por (continuação): Exemplo: Tabela 3 
(continuação) 

 

85.  Se uma figura deve ser dividida em duas páginas, a segunda página ocupada tem 
como legenda o número da figura seguido por (continuação): Exemplo: Figura 3 
(continuação) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARECER FINAL DO AVALIADOR(A) 

 
TÍTULO DO ARTIGO: 
 

 
O artigo está aprovado para 

publicação 
O artigo está aprovado para publicação 

após a realização das correções 
O artigo não está aprovado para 

publicação 

         
                (               ) 
 

 
                      (               ) 

                     
                       (               ) 

OBSERVAÇÕES DO AVALIADOR(A): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data:               de                                   2022. 
 
NOME DO AVALIADOR(A): 


