
 
 

 

Orientações para Avaliadores  

 

Acesse o sistema da Revista MEB: 
http://abemeducacaomusical.com.br/revistas_meb/index.php/meb/index 

Entre com seu login e senha. 

Na “Página do usuário”, abaixo do título Revista MEB, aparecerá sua função, clique 
sobre a função “Avaliador”, aparecerão todos os trabalhos enviados para sua 
avaliação. 

Clique sobre o título que deseja avaliar e abrirá outra janela: 
Submissão aguardando avaliação 
Cronograma da avaliação 
Diretrizes para avaliação 

Em Diretrizes para avaliação, proceda da seguinte maneira: 
Passo 1, clique no ícone de e-mail para avisar o editor sobre sua a disponibilidade para 
avaliar o artigo. Caso esteja disponível prossiga da seguinte maneira. 
Passo 2, ao lado de “manuscrito da submissão”, aparece um número e algumas letras 
separadas por pontos e traço. Clique sobre este link e aparecerá a possibilidade de 
abrir, salvar ou cancelar (escolha “salvar” para copiar o artigo em seu computador e 
fazer a avaliação do mesmo). Feita a avaliação, retorne ao sistema e prossiga 
respondendo ao que é solicitado. 
Passo 3, clique no ícone “comentário”, ao lado da palavra “avaliação”, e abrirá uma 
caixa onde será possível fazer o parecer ao(s) autor(es) e ao editor.  

O requisito principal para publicação na Revista Música na Educação Básica consiste 
em que o artigo represente, de fato, contribuição ao trabalho do professor que atua 
em sala de aula com educação musical, ou seja, que o artigo apresente relevância e 
pertinência para o trabalho no contexto escolar.  
Feito isso, salve e feche. 

Passo 4, se você fez modificações diretas no texto que baixou para seu computador 
(sugerimos grifá-las com outra cor), é possível enviá-lo aos autores da seguinte 
maneira: em documentos enviados, clique em “procurar”, selecione o arquivo e 
transfira. 
Passo 5, Recomendação, escolha a que melhor contempla seu parecer, selecione e 
clique em enviar avaliação para o Editor. Automaticamente o sistema nos informará 
que você concluiu a avaliação. 
 
Não esqueça!! 

http://abemeducacaomusical.com.br/revistas_meb/index.php/meb/index


 
 

Ainda: Antes de sair do sistema conclua o passo 5: recomendação. 
Sempre que concluir suas atividades no Sistema Eletrônico da Revista Educação, 
busque na margem direita, USUÁRIO e clique em sair do sistema.  

Pontos norteadores para a avaliação dos artigos  
 

Música na Educação Básica é uma publicação voltada a professores que atuam na 
educação básica, estudantes, pesquisadores e profissionais interessados em propostas 
práticas para o trabalho com educação musical em sala de aula.  

A organização dos textos deve seguir as orientações listadas abaixo, apresentando 
propostas de atividades conectadas com reflexões teóricas. 

 Textos com linguagem acessível, dirigidos a um público não necessariamente 
habituado à leitura de textos acadêmicos. 

 Artigos que contenham, obrigatoriamente, uma proposta de prática musical voltada 
à sala de aula (atividades, exercícios) e reflexão teórica, incluindo discussão de 
implicações desse tipo de trabalho para a educação musical escolar. É importante 
não confundir essa proposta com relatos de experiência! 

 Artigos elaborados de forma visualmente atraente, com o uso de figuras, tabelas, 
gráficos, diagramas, fotos e caixas de texto para ilustrar o conteúdo.  

 Inserir indicações de materiais para consulta ou leituras complementares, do tipo 
“onde encontrar”, incluindo publicações, sites, CDs, DVDs. 

 Extensão de 16.000 a 20.000 caracteres, com espaço, considerando título, resumo, 
abstract, palavras-chave e texto.  

 Título, resumo (80 a 120 palavras) e palavras-chave (3) devem ser apresentados em 
português e inglês. Espaço entre linhas 1,0. 

 

O requisito principal para publicação na Revista Música na Educação Básica consiste 
em que o artigo represente, de fato, contribuição ao trabalho do professor que atua 
em sala de aula com educação musical, ou seja, que o artigo apresente relevância e 
pertinência para o trabalho no contexto escolar. 
 

Sugerimos que o parecer seja redigido com base nos pontos elencados, sintetizando as 
suas conclusões acerca da avaliação do trabalho, indicando, inclusive as alterações que 
devem ser realizadas no texto. O parecer deve ser o mais completo possível. O autor 
deve saber por que foi aprovado ou por que teve seu trabalho reprovado. Assim, 
solicitamos que sua avaliação seja detalhada o suficiente para que o(a) autor(a) possa 
atender sua solicitação. 
 

 Pertinência em relação à proposta da revista: conter uma proposta de 
prática/vivência musical voltada à sala de aula e reflexão teórica. 



 
 

 Linguagem acessível para público não necessariamente habituado à leitura de 
trabalhos acadêmicos. 

 Clareza e coerência interna ao apontar o direcionamento da proposta, em todos os 
seus elementos (resumo, título, abstract, objetivos, metodologia, etc.).  

 Estruturação do texto, articulando a/s proposta/s prática/s com a fundamentação 
teórica.  

 Pertinência e atualização da bibliografia empregada e clareza em sua indicação; 
 Clareza, fluência e correção linguística. 
 Utilização de imagens, figuras, tabelas, gráficos, diagramas, fotos, e caixas de texto 

para ilustrar o conteúdo. 
 Indicações de materiais para consulta ou leituras complementares ao final do texto 

do tipo “onde encontrar”, incluindo publicações, sites, CDs, DVDs. 
 Contribuição para o contexto da educação musical escolar. 
 

Normas para submissão  
Clique aqui para baixar o arquivo com as normas de submissão. 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas_meb/Normas%20submissao%20Revista%20MEB.pdf

