
Ficha de Revisão dos Manuscritos 
 
O objetivo desta ficha é obter uma avaliação detalhada e objetiva sobre a qualidade de um 
texto científico, com destaque às falhas, ou seja, os pontos que precisam ser melhorados em 
uma próxima versão. As falhas foram divididas em três categorias, seguindo a mesma lógica 
que as revistas científicas usam: (a) falhas gravíssimas e graves: aquelas que demandam 
extensas modificações para serem corrigidas ou que demandam revisão de conceitos; (b) 
falhas menores: aquelas que demandam modificações simples no texto. 
 
� = falha menor 
� = falha grave 
� = falha gravíssima 
 
1. Geral 
 
(1.1) � � Falta de precisão: termos mal definidos ou ambíguos e descrições apresentadas sem 
os elementos suficientes para que sejam compreendidas. 
Solução: verifique se cada termo e afirmação foi corretamente empregado. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "SIM" (ou seja, há falta de precisão). 
Existem muitos termos que precisam ser definidos formalmente para que o texto seja 
compreensível por uma audiência ampla. Exemplos são: (1) teias orbiculares, (2) área (ou zona) 
livre, (3) área (ou zona) de captura e (4) espiras. Além disso, ao longo do texto, os termos 
desnutrição e saciedade são usados sem que haja uma explicação clara sobre o que eles 
significam para a espécie estudada ou para aranhas em geral. Por fim, a idéia de "benefício 
líquido" é muito importante para o trabalho, mas não foi explicada de forma suficiente clara. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" levou 1 ponto na 
questão, a menos que a justificativa apresentada não estivesse claramente relacionada a um 
dos problemas mencionados acima. Qualquer um que marcou "NÃO" levou 0 na questão, a 
menos que a justificativa apresentada explicasse que, por não ser da área, a pessoa tinha 
dificuldade em dizer se os problemas mencionados acima deveriam ou não ser esclarecidos no 
texto. 
 
(1.2) � � Intrusões demoníacas. 
Solução: certifique-se que não há confusão entre introdução e métodos, métodos e resultados, 
resultados e discussão. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 90% deles marcaram "NÃO" (ou seja, não há intrusões 
demoníacas). Segundo a maioria dos revisores não há nenhuma parte do texto que possa ser 
inequivocamente interpretada como intrusão demoníaca. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e apresentou uma das justificativas listadas a seguir levou 1 ponto na questão: (1) A frase 
"Herberstein & Heiling (1999) observaram que o padrão de alocação de energia na construção 
de teias é maior em aranhas moderadamente desnutridas de Argiope keyserlingi", que se 
encontra na discussão, poderia ser uma premissa na introdução para sustentar a hipótese; (2) 
No caso do trabalho avaliado, o tamanho amostral poderia ser apresentado tanto nos métodos 
quanto nos resultados. O manuscrito apresenta o tamanho amostral nos métodos, mas 
argumentar que esta informação deveria ir nos resultados não está errado; (3) A informação 
de que as teias fotografadas estavam todas na mesma espécie de bromélia era extremamente 
relevante aos métodos, porém, foi apresentada apenas na discussão; (4) Algumas informações 
básicas sobre o modelo de estudo poderiam/deveriam ser apresentadas na introdução, mas a 
identidade da espécie estudada só foi revela nos métodos. Outras justificativas apresentadas 



por quem marcou "SIM" não foram consideradas como razoáveis segundo minha avaliação 
pessoal. 
 
(1.3) � � Erros de ortografia/gramática. 
Solução: consulte dicionários, gramáticas e manuais de redação. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, a presença de erros 
grosseiros de ortografia e gramática não é comum no manuscrito). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e apresentou uma das justificativas listadas a seguir levou 1 ponto na questão: (1) "...a largura 
do abdômen pode não ser o melhor..." (erro de concordância adnominal); (2) "...podem ter 
abdômen do mesmo tamanho do de aranhas maiores..." (typo). Outras justificativas 
apresentadas por quem marcou "SIM" não foram consideradas como razoáveis segundo minha 
avaliação pessoal. 
 
(1.4) � � Frases confusas. 
Solução: procure identificar com a ajuda de colegas onde está o problema de compreensão e 
re-escreva a frase. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, a presença de frases 
confusas não é comum no manuscrito). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e apresentou uma das justificativas listadas a seguir levou 1 ponto na questão: (1) "...podem 
ter abdômen do mesmo tamanho do de aranhas maiores..."; (2) Na frase "Neste estudo, as 
aranhas foram coletadas em uma única espécie de bromélia, o que poderia limitar o tamanho 
das teias e proporcionar os mesmos tipos de presas para captura", fica a dúvida se o pronome 
"neste" se refere ao último estudo citado (i.e., Sandoval, 1994) ou ao próprio trabalho; (3) O 
trecho inicial do terceiro parágrafo dos métodos é confuso. Esse trecho poderia ser reescrito 
de uma forma mais clara da seguinte forma: "Usamos a medida da largura do abdômen como 
indicativo da saciedade das aranhas. Entretanto, aranhas pequenas e saciadas podem ter o 
abdômen do mesmo tamanho que o de aranhas maiores e famintas. Portanto, para controlar o 
efeito do tamanho da aranha, dividimos a largura do abdômen pela largura do cefalotórax"; (4) 
Na última frase do primeiro parágrafo da discussão, não fica claro o que é "isso", nem que tipo 
de padrão a frase pretende descrever; (5) A frase "A eficiência de captura de alimento 
aumenta com a quantidade de seda investida na construção da teia e com a eficiência de seu 
arranjo espacial para interceptação das presas" pode ser considerada confusa. Outras 
justificativas apresentadas por quem marcou "SIM" não foram consideradas como razoáveis 
segundo minha avaliação pessoal. 
 
(1.5) � � Falta de concisão. 
Solução: veja se não é possível dizer o mesmo com menos palavras. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, a falta de concisão não é 
uma característica marcante do manuscrito). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Nenhuma justificativa 
apresentada por quem marcou "SIM" foi considerada como razoável segundo minha avaliação 
pessoal. 
 
(1.6) � � Frases longas, muitas vezes falando sobre mais de um assunto. 
Solução: faça frases curtas, prefira o ponto à vírgula. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, a presença de frases 
longas não é uma característica marcante do manuscrito). 



CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e apresentou a justificativa a seguir levou 1 ponto na questão: Três exemplos de frases longas 
são a 3° frase do primeiro parágrafo da introdução (40 palavras), a 1° frase do segundo 
parágrafo da introdução (32 palavras) e a frase do objetivo (38 palavras). Nenhuma outra 
justificativa apresentada por quem marcou "SIM" foi considerada como razoável segundo 
minha avaliação pessoal. 
 
(1.7) � � Parágrafos de uma frase. 
Solução: um parágrafo deve contar uma idéia com começo, meio e fim. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "SIM". O último parágrafo da introdução, 
no qual é apresentado o objetivo do estudo, tem apenas uma frase. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "NÃO" levou 0 na questão. 
 
(1.8) � � Dizer a mesma coisa duas vezes. 
Solução: verifique se você não está repetindo a mesma informação dentro de uma 
determinada seção do manuscrito ou em seções diferentes. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, dizer a mesma coisa duas 
vezes não é uma característica marcante do texto). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e apresentou variações da justificativa a seguir levou 1 ponto na questão: Na introdução, é dito 
que "a produção de seda é custosa, de forma que aranhas bem alimentadas economizam 
energia diminuindo o tamanho de suas teias e a quantidade de seda investida" e, na discussão, 
esta informação é repetida da seguinte forma: "aranhas bem nutridas não necessitariam 
construir teias grandes, pois já estariam saciadas, enquanto as aranhas famintas não poderiam 
aumentar a área de sua teia, pois não teriam energia suficiente para empregar na construção 
dessa estrutura". Outras justificativas apresentadas por quem marcou "SIM" não foram 
consideradas como razoáveis segundo minha avaliação pessoal. 
 
2. Título 
 
(2.1) � � Pouco preciso ou informativo. 
Solução: procure ser mais claro sobre a questão central do estudo. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 90% deles marcaram "SIM" (ou seja, o título é pouco preciso ou 
informativo). Segundo a maioria dos revisores, o uso do termo "dieta" no título é inapropriado 
e traz uma informação equivocada sobre o conteúdo do trabalho. Dieta é a composição do que 
comemos e tal aspecto não foi estudado/avaliado no trabalho. O que foi avaliado foi o estado 
nutricional, que é o quão bem alimentado estamos (independentemente do que comemos). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" e apresentou a 
justificativa acima levou 1 ponto na questão. Nenhuma outra justificativa apresentada por 
quem marcou "SIM" foi considerada como razoável segundo minha avaliação pessoal. 
Qualquer um que marcou "NÃO" levou 0 na questão. 
 
(2.2) � � Demasiadamente longo ou com informações desnecessárias. 
Solução: crie um título curto e evite informações desnecessárias. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, o título não é 
demasiadamente longo ou com informações desnecessárias). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, também foi 
considerado correto quem marcou "SIM" e justificou que a espécie de aranha é apenas o 



modelo do estudo e, portanto, não precisaria ser mencionada no título a fim de torná-lo mais 
geral e atrativo. Nenhuma outra justificativa apresentada por quem marcou "SIM" foi 
considerada como razoável segundo minha avaliação pessoal. 
 
(2.3) � � Sem graça ou pouco instigante: a “brincadeira” ou a pergunta não tornam o título 
mais atrativo ao leitor. 
Solução: reveja a “brincadeira” ou a necessidade do ponto de interrogação. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO". O título não se propõe a fazer 
brincadeira e também não tem formato de pergunta. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. 
 
3. Palavras chave 
 
(3.1) � � Não exploram adequadamente o conteúdo do trabalho. 
Solução: use termos ou expressões de escopo geral, mas que estejam diretamente 
relacionados ao conteúdo do seu trabalho. Evite termos ou expressões que não são 
mencionadas em nenhuma parte do manuscrito, pois existe uma chance grande de que tais 
palavras chave não estejam diretamente relacionadas ao conteúdo do seu trabalho. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 90% deles marcaram "NÃO" (ou seja, as palavras chave exploram 
adequadamente o conteúdo do trabalho). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, também foi 
considerado correto quem marcou "SIM" e apresentou alguma das seguintes justificativas: (1) 
A palavra "forrageamento" não aparece no texto; (2) A palavra "dieta" não é adequada ao 
escopo do trabalho. Nenhuma outra justificativa apresentada por quem marcou "SIM" foi 
considerada como razoável segundo minha avaliação pessoal. 
 
(3.2) � � Redundantes com o título. 
Solução: para maximizar a chance do seu trabalho ser encontrado nas buscas, não repita nas 
palavras chave nenhum termo ou expressão que já esteja presente no título. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "SIM" (ou seja, as palavras chave são 
redundantes com o título). A palavra chave "dieta" já está incluída no título. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "NÃO" levou 0 na questão. 
 
4. Resumo 
 
(4.1) � � Incompleto. 
Solução: certifique-se que o resumo faça uma introdução do trabalho, apresente claramente 
os objetivos, faça uma breve menção aos métodos, indique os resultados e termine com as 
conclusões mais importantes. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 80% deles marcaram "NÃO" (ou seja, o resumo apresenta todos 
os componentes necessários). Apesar disso, os revisores reconhecem defeitos, tais como uma 
introdução muito curta, métodos pouco claros e conclusão inadequada. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" e não apresentou nenhuma justificativa concreta 
levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" e apresentou alguma das justificativas a 
seguir levou 1 ponto na questão: (1) Introdução ao conteúdo teórico muito curta; (2) Transição 
abrupta entre introdução teórica e objetivos; (3) Falta de clareza em relação aos métodos; (4) 
Falta de uma discussão clara; (5) Conclusão inadequada. Nenhuma outra justificativa 



apresentada por quem marcou "SIM" foi considerada como razoável segundo minha avaliação 
pessoal. 
 
(4.2) � � Pouco informativo. 
Solução: certifique-se que as frases se conectam logicamente e que a mensagem principal do 
trabalho foi transmitida, evitando detalhes desnecessários (especialmente de métodos). 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "SIM" (ou seja, o resumo é pouco 
informativo). Assim como mencionado acima, os revisores reconhecem defeitos, tais como 
uma introdução muito curta, métodos pouco claros e conclusão inadequada. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "NÃO" e não apresentou nenhuma justificativa concreta 
levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "NÃO", mas apontou algum dos problemas a 
seguir levou 1 ponto na questão: (1) Introdução ao conteúdo teórico muito curta e pouco 
conectada ao objetivo; (2) Falta de clareza em relação aos métodos de modo que é impossível 
entender o que significam as variáveis operacionais usadas; (3) Falta de uma discussão clara; 
(5) Conclusão inadequada. Nenhuma outra justificativa apresentada por quem marcou "NÃO" 
foi considerada como razoável segundo minha avaliação pessoal. 
 
5. Introdução 
 
(5.1) � � Colagem de informações sem ligação ou seqüência lógica. 
Solução: a introdução deve conduzir o leitor da teoria geral até as hipóteses. Não apresente 
informações isoladas. Conecte-as, indicando o vínculo lógico entre elas. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 80% deles marcaram "NÃO" (ou seja, a introdução possui o 
formato de um triângulo invertido). Entretanto, 100% dos revisores reconhecem defeitos, tais 
como: (1) conexão ruim entre parágrafos; (2) base larga do triângulo; (3) afunilamento muito 
rápido ao tema de estudo; (4) dentro do segundo parágrafo, a ordem das frases é confusa. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" e não apresentou nenhuma justificativa concreta 
levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" e apresentou alguma das justificativas 
apontadas pelos revisores levou 1 ponto na questão. Nenhuma outra justificativa apresentada 
por quem marcou "SIM" foi considerada como razoável segundo minha avaliação pessoal. 
 
(5.2) � � Falta da ligação da teoria apresentada com os objetivos. 
Solução: use a informação fornecida na introdução para formular e justificar suas hipóteses. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 50% deles marcaram "SIM" (ou seja, que a teoria não se conecta 
claramente aos objetivos). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Uma vez que a avaliação dos revisores foi muito 
dividida, qualquer resposta foi considerada razoável e levou 1 ponto. 
 
6. Objetivos 
 
(6.1) � � Hipótese inexistente ou não enunciada. 
Solução: os manuscritos avaliados nesta disciplina têm pelo menos uma hipótese e ela deve 
estar explícita ao final da introdução. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, existem hipóteses e elas 
estão explicitamente enunciadas no final da introdução). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. 



(6.2) � � Hipótese apresentada de forma confusa, tornando difícil a compreensão do objetivo 
do trabalho. 
Solução: explique claramente a hipótese. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 90% deles marcaram "SIM" (ou seja, as hipóteses são 
apresentadas de maneira confusa ou incompleta). Segundo a maioria dos revisores, as 
hipóteses não foram redigidas como argumentos lógicos e, portanto, não estão claras as 
premissas que as embasam. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "NÃO" e não apresentou nenhuma justificativa levou 0 na 
questão. Entretanto, quem marcou "NÃO" e justificou que as premissas foram apresentadas 
nos dois parágrafos iniciais da introdução, levou 1 ponto. 
 
7. Metodologia 
 
(7.1) � � Variáveis operacionais mal definidas. 
Solução: deixe claro quais variáveis operacionais foram escolhidas para representar cada uma 
das suas variáveis teóricas. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 80% deles marcaram "NÃO" (ou seja, as variáveis operacionais 
estão formalmente definidas nos métodos). Entretanto, todos os revisores apontaram que a 
justificativa para o uso das variáveis é ruim/confusa/incompleta. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" e não apresentou nenhuma justificativa levou 0 na 
questão. Entretanto, quem marcou "SIM" e apresentou alguma das justificativas a seguir levou 
1 ponto: (1) Como não há informação sobre a estrutura da teia, não fica claro porque o 
número de espiras foi escolhido como variável operacional para investimento em teia; (2) 
Também não há explicação para "zona livre" e "zona de captura", o que torna a compreensão 
das variáveis operacionais praticamente impossível para quem não conhece a estrutura da 
teia. Nenhuma outra justificativa apresentada por quem marcou "SIM" foi considerada como 
razoável segundo minha avaliação pessoal. 
 
(7.2) � � Não pode ser reproduzida: por problemas de redação, por omissão de informação 
importante ou por falta de uma descrição precisa dos procedimentos, os métodos não podem 
ser reproduzidos por outro pesquisador. 
Solução: descreva os procedimentos na forma de passos simples, preferencialmente na 
seqüência em que foram executados. Inclua toda a informação necessária para que o 
protocolo possa ser reproduzido exatamente da mesma maneira por outro pesquisador. Teste 
a clareza de sua descrição pedindo para que uma pessoa que não conheça o trabalho leia e 
tente reproduzir o protocolo. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "SIM" (ou seja, os métodos não podem 
ser reproduzidos apenas com as informações apresentadas no texto). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Quem marcou "SIM" e apresentou uma justificativa 
razoável (segundo minha avaliação pessoal), levou 1 ponto na questão. Quem marcou "NÃO" 
ou marcou "SIM" e apresentou uma justificativa ruim ou sem sentido (segundo minha 
avaliação pessoal), levou 0 na questão. Qualquer um que marcou "SIM" e não apresentou 
nenhuma justificativa também levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" e justificou 
que os procedimentos, em geral, são claros, mas não há uma explicação específica sobre as 
medidas morfológicas que foram tomadas (seja das aranhas ou das teias), levou 1 ponto. 
 
(7.3) � � Procedimentos de análise de dados mal explicados. 
Solução: deixe claro qual foi o teste estatístico usado e a qual predição ele se refere. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, os procedimentos de 
análise estão descritos explicitamente, apesar de ocuparem pouco espaço nos métodos). 



CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e apresentou a justificativa de que o valor crítico de significância do teste estatístico não foi 
informado levou 1 ponto na questão. Nenhuma outra justificativa apresentada por quem 
marcou "SIM" foi considerada como razoável segundo minha avaliação pessoal. 
 
(7.4) � � Local de estudo mal caracterizado. 
Solução: em estudos de campo é altamente recomendável dar a localização da área de estudo 
e caracterizá-la quanto à vegetação, hábitats e outros aspectos relevantes para o trabalho. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 80% deles marcaram "NÃO" (ou seja, o local de estudo está bem 
caracterizado). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e apresentou alguma das justificativas a seguir levou 1 ponto na questão: (1) Não foi 
informada da identidade da espécie de bromélia onde as aranhas e suas teias foram 
amostradas; (2) Não há uma justificativa do porquê a área de estudo em geral e a trilha em 
particular são locais adequados para a realização do estudo. Nenhuma outra justificativa 
apresentada por quem marcou "SIM" foi considerada como razoável segundo minha avaliação 
pessoal. 
 
(7.5) � � Procedimentos pouco conhecidos sem justificativa. 
Solução: métodos, fórmulas e aparelhos pouco usuais ou pouco conhecidos devem ser 
explicados em maior detalhe. Desenhos esquemáticos devem ser usados para situações 
difíceis de descrever em poucas palavras. As referências bibliográficas de métodos 
padronizados devem ser fornecidas. As razões para se optar por estes métodos também 
devem ser apresentadas. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 90% deles marcaram "SIM" (ou seja, há muitos procedimentos 
que precisariam ser melhor explicados e justificados). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "NÃO" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou 
"NÃO" e alegou que não tem nenhum conhecimento específico sobre o tema (especialmente 
não biólogos) e que, portanto, não é capaz de avaliar se os procedimento são ou não pouco 
conhecidos, levou 1 ponto na questão. 
 
8. Resultados 
 
(8.1) � � Descrição insuficiente dos resultados. 
Solução: apresente todos os seus dados em uma seqüência clara e lógica. Indique os números, 
tendências, grandezas e unidades de medida. Use o texto para indicar os padrões observados 
nos dados sem, contudo, interpretá-los. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 70% deles marcaram "NÃO" (ou seja, a descrição dos resultados 
é suficiente). 30% dos revisores, entretanto, alegaram que falta informação sobre o tamanho 
amostral, falta apresentar o valor do teste estatístico e os graus de liberdade e que poderia 
haver inclusão das equações das retas de regressão. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Uma vez que a avaliação dos revisores foi muito 
dividida, qualquer resposta foi considerada razoável e levou 1 ponto. 
 
(8.2) � � Ênfase demasiada nos resultados estatísticos. 
Solução: ressalte as informações biológicas e a magnitude dos efeitos. Deixe os resultados 
estatísticos dentro de parênteses. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, não há ênfase demasiada 
nos resultados estatísticos). 



CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Dentre aqueles que marcaram 
"SIM" e apresentaram justificativas, nenhuma delas foi considerada como razoável segundo 
minha avaliação pessoal. 
 
(8.3) � � Tabelas e gráficos não são auto-explicativos. 
Solução: a legenda, os eixos e o conteúdo de gráficos e tabelas devem ser compreendidos sem 
que o leitor tenha que recorrer ao texto. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 90% deles marcaram "NÃO" (ou seja, os gráficos são auto-
explicativos). Entretanto, todos os revisores apontaram que as legendas poderiam ser mais 
detalhadas e mais informativas. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e apresentou alguma das justificativas a seguir levou 1 ponto na questão: (1) Faltou apresentar 
na legenda a equação da reta (em algumas áreas, este é um procedimento padrão); (2) Na Fig. 
2, não há uma indicação sobre qual é a unidade de medida da área de captura (que quase 
certamente deve ser mm2). Algumas respostas marcadas como "SIM" apontaram a falta de 
uma linha de tendência nos gráficos. Não é padrão que tal linha seja incluída nos gráficos se o 
resultado do teste não é significativo. Como essa justificativa é uma tecnicalidade estatística e 
não uma questão de redação científica, não houve perda de ponto para quem mencionou o 
problema da falta de linha de tendência. 
 
(8.4) � � Tabelas e gráficos não são citados no texto. 
Solução: todas as tabelas e gráficos devem ser citados e explicados nos resultados. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, os dois gráficos estão 
citados no texto). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. 
 
9. Discussão 
 
(9.1) � � Insuficiente e/ou desarticulada. 
Solução: escreva em uma seqüência lógica, que conduza o leitor do padrão geral encontrado 
às suas conclusões. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "SIM" (ou seja, a discussão é insuficiente 
e/ou desarticulada). Basicamente, os parágrafos carecem de estrutura/argumentação. Há uma 
tentativa de levantar hipóteses a posteriori para a falta de padrão encontrada, mas a 
argumentação é muito ruim e mal fundamentada. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "NÃO" levou 0 na questão. Dentre aqueles que marcaram 
"NÃO" e apresentaram justificativas, nenhuma delas foi considerada como razoável segundo 
minha avaliação pessoal. 
 
(9.2) � � Mal fundamentada. 
Solução: justifique cada uma das suas proposições usando argumentos lógicos, a teoria 
disponível ou evidências empíricas disponíveis na literatura. Idealmente, um bom argumento 
combina esses três elementos. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "SIM" (ou seja, a discussão é mal 
fundamentada). Em nenhum dos três parágrafos da discussão o texto é estruturado de forma 
que a evidências e comentários levem a uma conclusão razoável. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "NÃO" levou 0 na questão. Dentre aqueles que marcaram 



"NÃO" e apresentaram justificativas, nenhuma delas foi considerada como razoável segundo 
minha avaliação pessoal. 
 
(9.3) � � Inconclusiva. 
Solução: interprete seus resultados mais conclusivos, sejam eles esperados ou não. Proponha 
novas hipóteses e maneiras de testá-las. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "SIM" (ou seja, a discussão não tem uma 
conclusão clara). No último parágrafo, há indicação de um possível estudo futuro que, nada 
mais é do que um enorme tiro no pé em que os autores implicitamente dizem que a variável 
operacional usada para caracterizar a saciedade das aranhas era ruim e que novas variáveis 
operacionais devem ser usadas. Infelizmente, não há sequer uma sugestão que quais novas 
variáveis operacionais poderiam ser usadas para melhorar o estudo. 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "SIM" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "NÃO" levou 0 na questão. Dentre aqueles que marcaram 
"NÃO" e apresentaram justificativas, nenhuma delas foi considerada como razoável segundo 
minha avaliação pessoal. 
 
(9.4) � � Usa dados que não foram apresentados. 
Solução: todos os dados discutidos devem ter sido apresentados na seção de resultados. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, a discussão não usa dados 
que não foram apresentados). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e apresentou a seguinte justificativa, levou 1 ponto: Nos métodos, a seguinte informação é 
apresentada: "Fotografamos 30 aranhas presentes em bromélias terrestres ao longo da trilha e 
suas respectivas teias". Na discussão, porém, a informação é apresentada de forma distinta: 
"Neste estudo, as aranhas foram coletadas em uma única espécie de bromélia, o que poderia 
limitar o tamanho das teias e proporcionar os mesmos tipos de presas para captura". Qual é a 
espécie da bromélia? Por que ela foi escolhida? Qual efeito a escolha de uma única espécie de 
bromélia pode ter sobre os resultados? Quem marcou "SIM", mas alegou que as hipóteses a 

posteriori apresentadas no texto se caracterizavam como dados não apresentados, levou 0. 
 
10. Bibliografia 
 
(10.1) � � Escassa ou pouco abrangente. 
Solução: aproveite melhor a literatura disponível. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 60% deles marcaram "SIM" (ou seja, a bibliografia é escassa ou 
pouco abrangente). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Uma vez que a avaliação dos revisores foi muito 
dividida, qualquer resposta foi considerada razoável e levou 1 ponto. 
 
(10.2) � � Falta de correspondência entre as citações no texto e nas referências bibliográficas. 
Solução: certifique-se de que todas as obras citadas no texto (e apenas elas) estejam 
relacionadas corretamente nas referências bibliográficas. Certifique-se também que todas as 
obras contidas nas referências foram mencionadas no texto. 
AVALIAÇÃO DOS REVISORES: 100% deles marcaram "NÃO" (ou seja, todas as referências 
citadas no texto estão na bibliografia e vice-versa). Entretanto, por um problema de 
formatação, Ricklefs (2003) está na mesma linha que Krebs & Davies (1996). 
CRITÉRIOS USADOS PARA A CORREÇÃO: Qualquer um que marcou "NÃO" levou 1 ponto na 
questão. Qualquer um que marcou "SIM" levou 0 na questão. Entretanto, quem marcou "SIM" 
e não se deu conta do problema de formação mencionado acima levou 1. 


