
FICHA DE AVALIAÇÃO DO ARTIGO 

 
Nome do(a) estudante: LOURDES EDDY FLORES BORDAIS  
Titulo do Trabalho: TEORÍA MARXISTA DE LA DEPENDENCIA: Creación heroica 

 
FORMA E ESTILO:  

O resumo é claro? Contempla a justificativa, os objetivos, os métodos, os 1,0 1,0 

principais resultados e as conclusões?   
   

As referências bibliográficas seguem as normas estabelecidas? Todas as 1,0 1,0  

citações constam das referências vice-versa?   
   

O título é conciso e reflete com precisão o conteúdo? 1,0 1,0 
   

INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA   

A introdução foi escrita de forma sequencial que encaminha logicamente e o 1,0 1,0 

leitor aos objetivos?   
   

Há uma definição clara dos objetivos das hipóteses a serem testadas? 1,0 1,0 
   

É feita uma relação deste estudo com outros trabalhos realizados na área? O 1,0 1,0 

número e a natureza desses trabalhos são adequados?   
   

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Na discussão há uma relação, de forma satisfatória, dos resultados obtidos 2,0 2,0 

com os trabalhos de outros autores?   
   

As conclusões são claras e sustentadas pela evidência? Não são colocadas 2,0 2,0  
conjecturas ou recomendações práticas como conclusões? As conclusões têm   

relação com o objetivo inicial?   
   

TOTAL 10,0 10,0 

Os professores avaliadores atribuíram o seguinte conceito:   

(X) A – Excelente, equivalente a um aproveitamento entre 90% e 100%;    
( ) B – Bom, equivalente a um aproveitamento entre 80% e 89%;  
( ) C – Regular, equivalente a um aproveitamento entre 70% e 79%; 

( ) D – Insuficiente, equivalente a um aproveitamento inferior a 70%; 
 

A Banca Examinadora foi constituída pelos seguintes professores:  
Orientadora:  Roberta Sperandio Traspadini 

 
Avaliadora 1: Roberta Sperandio Traspadini  
Aluna extremamente dedicada e com forte capacitação para o processo de investigação qualificado. 
Temas, formas e conteúdos muito bem elaborados. A relevância do tema na atualidade da América 
Latina fica evidente. 
Avaliadora 2: Karen dos Santos Honório  
Parecer e/ou observações: __O trabalho cumpre com todos os requisitos necessários para a obtenção 
do título da especialização em Relações Internacionais Contemporâneas e a estudante demonstrou 
cuidado e profundidade ao resgatar os debates e categorias da TMD e da discussão sobre 
dependência na América Latina. 

 
Sendo o resultado final: Aprovada. 

Foz do Iguaçu, 27 de setembro de 2019  
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