
 

http://ojs.fe.unicamp.br/index.php/RIESup  
 

(c) Rev. Inter. Educ. Sup. [RIESup], Campinas (SP) - ISSN 2446-9424. 

CHECKLIST - REVISÃO TÉCNICA (PRÉ-AVALIAÇÃO) 
 
ID. do Sistema:   
Título Manuscrito: 
Verificar se os itens abaixo relacionados atendem às solicitações especificadas 
no modelo da revista (template) 

Atende 
 Sim  Não 

Os METADADOS DO MANUSCRITO estão preenchidos no sistema corretamente:   
a. nome do autor preenchidos apenas nome e sobrenome do autor, ignorando a 

caixa “nome do meio. 
 

b. inserção do número do ORCID  
c. título preenchido em minúsculo, com apenas a letra inicial em maiúsculo  
d. todos os dados de indexação preenchidos  
e. referências inseridas na caixa corretamente com espaço entre elas  

Modelo utilizado para digitação conforme o indicado no site da RIESup  
Respeito ao número máximo de páginas definido para o manuscrito submetido  
Arquivo do documento no tipo .doc ou docx  
Configuração do documento conforme a descrição do modelo  
Utilização da fonte da letra nas divisões e títulos do documento conforme o modelo  
Utilização da fonte e do tamanho da letra nas divisões e títulos do documento 
conforme o modelo 

 

Ausência de anexos e/ou apêndices   
Organização do texto com todos os elementos abaixo: 
a) título; 

 

b) não identificação de autoria;  
c) resumo/abstract/resumen;  
d) palavras-chave/keywords/palavras-clave (apenas inicial da primeira palavra em 

maiúsculo e ponto entre as palavras); 
 

e) introdução; (pode ser outro título);  
f) desenvolvimento (subtítulos e subdivisão de subtítulos, podendo ser outro título);  
g) considerações finais ou conclusão; (pode ser outro título);  
h) referências.  
Quando os títulos não forem os mesmos definidos no modelo (itens e, f, g) a análise 
final caberá à comissão científica. 

 

Título e subtítulo do manuscrito conforme especificado no modelo  
Formatação do resumo conforme as especificações indicadas no modelo, respeitando 
o limite de até 250 palavras para cada idioma (português, inglês e espanhol) 

 

Formatação das Palavras-chave conforme as especificações do modelo, seguindo o 
uso dos Vocabulários Controlados / Thesaurus indicado nas Diretrizes aos Autores. 

 

Formatação do corpo do texto conforme especificado no modelo, seguindo o 
espaçamento de 1,15. 

 

Formatação das citações diretas longas conforme as especificações do modelo 
(recuadas 4 cm do parágrafo com tamanho 10 de acordo com a ABNT NBR 
10520/2002). 

 

Formatação das citações diretas curtas conforme as especificações do modelo 
(indicadas entre aspas de acordo com a ABNT NBR 10520/2002). 

 

Citações dentro do texto conforme as especificações do modelo  
Constam na seção Referências apenas as referências citadas no texto.  
Formatação das  Referências no final do texto, conforme as normas da 
ABNTABABNT NBR 6023/2002. 

 

Formatação das Tabelas conforme as especificações do modelo.  
Formato de Legenda de Tabelas, Figuras e Quadro, bem como Fontes conforme as 
especificações do modelo. 

 

 
OBS.: Os Manuscritos que não atenderem os itens exigidos pela Comissão Editorial não serão encaminhados 
para avaliação, até que sejam cumpridos os requisitos constantes das Diretrizes aos Autores. 
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