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Critério  
Pontuação 

0 40 80 100 

Proposta de 
pesquisa 
Título, pergunta de 
pesquisa e  
resumo 
Peso: 10% 

● O título não representa o conteúdo do 
trabalho e (ou) sugere interpretação 
incorreta dos resultados 

● A proposta de pesquisa é trivial ou está 
ausente 

● O resumo apresenta o conteúdo do 
trabalho de forma incorreta ou é difícil 
entendê-lo sem informações adicionais 

● O título representa o conteúdo do 
trabalho de forma imprecisa ou sugere 
interpretação incorreta dos resultados 

● A pergunta de pesquisa é muito ampla 
ou não está bem definida 

● O resumo apresenta o conteúdo do 
trabalho, mas não pode ser entendido 
sem informações adicionais 

● O título representa o conteúdo do trabalho 
de forma adequada 

● A proposta de pesquisa está um pouco 
genérica, mas apresentada de forma 
clara, permitindo desenvolver algum 
trabalho 

● O resumo apresenta as principais 
informações do trabalho e pode ser 
entendido sem informações adicionais 

● O título representa o conteúdo do 
trabalho de forma adequada 

● A proposta de pesquisa está bem 
definida e permite analisar um 
problema em economia. 

● O resumo apresenta as principais 
informações do trabalho, é 
conciso e correto. 

Contextualização 
Introdução, 
contextualização 
da pesquisa, 
justificativa  e (se 
aplicável) revisão 
de literatura, 
objetivos, 
hipóteses e 
proposições 
Peso: 25% 

● Nenhuma discussão do foco/objetivo da 
pesquisa 

● A proposta de pesquisa é justificada ou 
fundamentada de modo ilógico ou 
precário: por exemplo, não é 
fundamentada em resultados empíricos 
anteriores ou teoria (não é contextualizada 
com argumentos científicos) 

● A importância da pesquisa não está 
identificada 

● Não apresenta outros trabalhos 
acadêmicos na área ou apresenta de 
modo incompleto ou impreciso. Muitas 
vezes não é possível distinguir o que é 
autoria própria do que é citação 

● Hipóteses e proposições estão ausentes 
ou mal articuladas 

 

● Pouca discussão do foco/objetivo da 
pesquisa ou discussão com muitos 
erros 

● A proposta de pesquisa é justificada 
ou fundamentada por alguma 
evidência científica, mas de modo 
limitado 

● A importância da pesquisa não está 
identificada de modo satisfatório 

● Revisão mal sucedida da literatura 
relevante: não apresenta 
adequadamente outros trabalhos 
acadêmicos na área e dialoga mal 
com eles. É difícil distinguir o que é 
autoria própria do que é citação, na 
maioria dos casos 

● Hipóteses/proposições não estão bem 
descritas ou articuladas 

● Há discussão do foco/objetivo da 
pesquisa, mas com algumas limitações 

● A proposta de pesquisa é justificada ou 
fundamentada por evidência e citações 
apropriadas 

● A importância da pesquisa está 
fracamente identificada,  relacionando o 
trabalho a outras pesquisas na área de 
modo limitado 

● Adequada revisão da literatura relevante, 
apresentando claramente  outros 
trabalhos acadêmicos e dialogando com 
eles. Fica claro o que é autoria própria do 
que é citação 

● Hipóteses/proposições estão descritas, 
mas não estão bem articuladas 

● Discussão clara do foco/objetivo 
da pesquisa 

● A proposta de pesquisa é bem 
justificada ou fundamentada por 
evidência, exemplos, 
observações e citações 
apropriadas 

● A importância da pesquisa está 
bem identificada, descrevendo 
como o trabalho contribui para 
pesquisas anteriores 

● Revisão de literatura bem 
sucedida: os trabalhos relevantes 
são bem apresentados e situa o 
próprio trabalho em relação aos 
demais. O texto de autoria própria 
conversa com o texto de outras 
fontes 

● Hipóteses e proposições estão 
bem articuladas e descritas 

 

Metodologia 
Descrição e 
adequação 
Peso: 25% 

● Não identifica como os resultados serão 
obtidos 

● Pesquisa não poderia ser reproduzida por 
falta de detalhamento do método 

● As técnicas e métodos usados não são 
adequados à pesquisa 

 

● Descreve como os resultados são 
obtidos, mas de modo confuso ou mal 
articulado, faltando algumas 
informações relevantes 

● As técnicas e métodos usados são 
pouco alinhados à pesquisa 

● Descreve como os resultados são 
obtidos, mas com limitações 

● Técnicas e métodos usados são 
adequados aos propósitos do estudo  

● Poderia ser reproduzida, mas talvez de 
modo imperfeito 
 
 
 
 

● Etapas cruciais da metodologia 
são identificadas e destacadas 

● Metodologia adequada ao 
problema de pesquisa 
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Critério 

 

Pontuação 

0 40 80 100 

Resultados, 
discussão e 
conclusões 
Apresentação de 
resultados, 
análises 
estatísticas (se 
aplicável), 
interpretação dos 
resultados e 
conclusões 
Peso: 30% 

● Os resultados não são apresentados ou 
são apresentados de modo seriamente 
desorganizado, comprometendo o 
entendimento 

● Os resultados não são claramente 
explicados,  o nível de detalhe na 
apresentação ou explicação é gravemente 
insuficiente ou os problemas de 
organização são severos 

● Não é possível entender os resultados 
sem as informações de figuras e tabelas 

● Descrições, análises e interpretações 
incorretas 

● Tabelas e figuras são irrelevantes ou não 
representam uma forma adequada de 
disponibilizar os dados ou ideias do texto 
ou estão mal apresentadas 

● Tabelas e figuras são incorretamente 
referidas no texto 

● Legendas de tabelas e figuras não 
apresentam informações suficientes para 
entendimento 

● Não consegue identificar conclusões do 
trabalho ou as conclusões são simplistas 

● A discussão dos resultados é fraca ou não 
fundamentada pela evidência dada 

● Não responde à pergunta de pesquisa 
● Traz informações repetitivas 
● Discussão não relaciona pontos fortes e 

limitações do trabalho 
● Sugestões de pesquisas futuras são 

severamente limitadas ou estão ausentes 

● Os resultados são apresentados, mas 
não de modo claro ou organizado 

● Os resultados não são claramente  
explicados, o nível de detalhe é 
insuficiente ou há muitos problemas na 
organização dos resultados 

● É possível entender alguns resultados 
sem as informações de figuras e 
tabelas, mas não todos. 

● Tabelas e figuras não são um resumo 
claro e conciso dos dados e ideias 

● A conexão entre as conclusões do 
trabalho e os argumentos e evidências 
apresentados é fraca 

● A discussão dos resultados existe, 
mas nem todas as conclusões são 
fundamentadas em evidências 

● Não responde à pergunta de pesquisa 
ou responde de forma limitada 

● Sugestões de pesquisas futuras são 
bem limitadas 

● Os resultados são claramente 
apresentados 

● Os resultados são explicados, mas não 
de modo claro e o nível de detalhamento 
é suficiente ou há problemas de 
organização em alguns itens 

● Os resultados podem ser entendidos sem 
informações das figuras e tabelas 

● Descrições, análises e interpretações 
satisfatórias 

● Tabelas e figuras estão corretamente 
referidas no texto 

● Tabelas e figuras auxiliam o entendimento 
do trabalho 

● Tabelas e figuras podem ser entendidas 
sem necessidade de informações 
adicionais 

● Legendas de tabelas e figuras contém 
todas as informações necessárias para o 
entendimento 

● As conclusões podem ser obtidas dos 
argumentos e evidências apresentados 

● Os resultados são discutidos à luz das 
evidências encontradas no próprio 
trabalho ou no trabalho de outros autores 

● Responde a pergunta de pesquisa 
● Relaciona os resultados ao método e a 

pergunta de pesquisa 
● Sugestões de pesquisas futuras são 

adequadas 

● Os resultados são claramente 
apresentados 

● Os resultados são bem 
explicados, com nível apropriado 
de detalhe e organização 

● Os resultados são interpretados 
de modo bem sucedido 

● Tabelas e figuras são excelentes 
para auxiliar o entendimento do 
trabalho e estão bem 
apresentadas  

● Legendas de tabelas e figuras 
são completas e concisas 

● Identifica limitações no trabalho 
que afetam ou podem afetar as 
conclusões 

● Discute e interpreta  os resultados 
de modo cuidadoso, identificando 
como eles respondem à  pergunta 
de pesquisa 

● Discute como os resultados se 
relacionam ao atual conhecimento 
na área (outros autores) 

● Sugestões de pesquisas futuras 
são boas e bem pensadas 

Estrutura, 
normalização e 
estilo 
linguagem, 
organização e 
cumprimento de 
normas técnicas 
Peso: 10% 

● A estrutura do texto não consegue guiar o 
leitor ao longo do documento 

● A linha de pensamento não é clara: é 
geralmente difícil seguir a ordem de ideias 
nos parágrafos 

● Escolhas incorretas de palavras ou sintaxe 
afetam o significado do texto 

● Erros gramaticais, de pontuação e grafia 
são frequentes 

● As referências a outros textos são 
insuficientes, inconsistentes, incompletas 
ou incorretas 

● Não é possível obter os textos 
referenciados, a partir das referências 

● Muitas convenções ABNT são 
descumpridas. 

● A estrutura do texto facilita o 
entendimento do leitor, com alguns 
problemas ocasionais 

● Há uma organização das ideias nos 
parágrafos, mas ela ainda é difícil 
compreender o texto 

● Escolhas incorretas de palavras ou 
sintaxe muitas vezes afetam o 
significado do texto 

● Alguns erros gramaticais, de 
pontuação ou grafia. 

● Algumas referências estão incorretas, 
não sendo possível obter alguns 
textos 

● Algumas convenções ABNT são 
cumpridas. 

● A estrutura do texto é apropriada e facilita 
leitura do texto 

● A linha de pensamento está clara: é fácil 
acompanhar a  ordenação de ideias nos 
parágrafos e seções 

● Escolha adequada de palavras e sintaxe 
das frases 

● Gramática, pontuação e grafia estão 
geralmente corretos. 

● Convenções ABNT são geralmente 
cumpridas 

● As referências são completas e corretas 
● Referências podem ser rastreadas 
 

● A estrutura do documento facilita 
o entendimento do trabalho 

● A linha de raciocínio está clara e 
de acordo com a estrutura do 
texto: a  transição entre as ideias 
motiva a separação entre 
parágrafos e subseções 

● Escolha adequada de palavras e 
sintaxe, apresentando bom 
vocabulário. 

● Gramática, pontuação e grafia 
corretos. 

● Segue convenções ABNT com 
cuidado 

● Referências podem ser obtidas 
com facilidade 

 


