
1 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

CONTEMPORÂNEAS – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ARTIGO 

 

Nome do (a) estudante: Guilherme Antonio de Freitas Sapia  

Título do Trabalho: A IMPORTÂNCIA DA AMAZÔNIA AZUL E OS DESLINDES CONFLITUAIS 

COM A EXPANSÃO DOS LIMITES EXTERIORES DA PLATAFORMA CONTINENTAL 

__________________________________________________________ 
 

FORMA E ESTILO: 

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

principais resultados e as conclusões? 

1,0 1,0 

As referências bibliográficas seguem as normas estabelecidas? Todas as 

citações constam das referências vice-versa? 

1,0 1,0 

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 leitor aos objetivos? 

1,0 1,0 

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 número e a natureza desses trabalhos são adequados? 

1,0 1,0 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

com os trabalhos de outros autores? 

2,0 1,5 

As conclusões são claras e sustentadas pela evidência? Não são colocadas 

conjecturas ou recomendações práticas como conclusões? As conclusões 

têm relação com o objetivo inicial? 

2,0 1,5 

TOTAL 10,0 9,0 

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:  

Orientador:  ________________________________________________  

Avaliador 1: Micael Alvino da Silva  

Avaliador 2: ________________________________________________  

Parecer e/ou observações: A análise está bem elaborada, mas as referências poderiam ser melhor 

articuladas no texto.  

 

Sendo o resultado final: APROVADO. 

 

Foz do Iguaçu,____ de ________________ de__________. 

 

____________________________________________ 
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Assinatura do prof. orientador 


