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Avaliação
Colega parecerista, por favor, preencha todos os campos e, se for preciso detalhe no documento
original as alterações solicitadas. Uma avaliação criteriosa é fundamental para a Ciencia e para
melhorar a qualidade dos artigos da Encontros Bibli.
Muito obrigado pelo seu trabalho.
PARECER *
Rejeitar
Correções obrigatórias (requer grandes ajustes e nova rodada de análise pelo avaliador)
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Aceitar sem alterações
Originalidade e Plágio: espera-se que o trabalho seja original e não contenha plágio ou outras
formas de fraude e má conduta, caso contrário se sugere justificar e rejeitar de imediato. Se o
artigo provem de uma publicação em evento, esta versão deve conter melhorias significativas em
relação ao original *
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Título e Objetivo: o título deve representar adequadamente o artigo e o objetivo deve estar
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Referencial teórico: deve ser suficientemente aprofundado e conter citações a outros estudos
de prestígio relacionados e publicados em revistas nacionais (inclusive nesta) e/ou internacionais
*

Bom
Metodologia: os métodos utilizados devem ser claros e adequados aos fins perseguidos *

Bom
Resultados e Conclusões: devem estar em consonância com as evidencias do estudo e os
objetivos propostos, demostrando o atingimento dos mesmos *
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Redação e normas ABNT: o texto está redatado de forma clara, coerente, sem erros e cumpre
com as normas ABNT *
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Avaliação Geral: indique seu parecer e as recomendações exigidas em caso de aprovação, em
caso de rejeição indique os motivos de forma clara (este parecer será visível pra os autores) *

O artigo procura identificar e mensurar as convergências existentes entre os
objetivos de políticas públicas nacionais de promoção do livro, leitura e biblioteca sulamericanas e as metas que compõem o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) 4 (Educação de qualidade) da Agenda 2030. Utiliza-se basicamente do método
de análise de conteúdo (Bardin), construindo categorias e indicadores que foram
avaliadas em relação à sua aderência aos objetivos da Agenda 30. Foi constatado
que a maior parte das categorias e indicadores está acima do valor médio calculado
para ambos, embora se tenha percebido tanto categorias como indicadores com mais
“aderências” que outros. Também foram encontrados categorias e indicadores abaixo
dos seus valores médios, ou até, no caso desses últimos, indicadores sem aderência
nenhuma, com valor zero.
O trabalho faz uso adequado dos métodos escolhidos, chegando a resultados
compatíveis e coerentes. Entretanto, o texto acaba por restringir-se a uma
abordagem fortemente descritiva, quando poderia aprofundar um pouco mais a
discussão, lançando pelo menos algumas hipóteses a partir dos resultados obtidos –
como por exemplo, refletir o porquê dos indicadores relacionados ao universo do
trabalho (II e IV) não apresentarem aderência. Ou o fato dos indicadores
relacionados mais genericamente à educação (I e III) apresentarem tanta aderência
em relação aos demais, que são um pouco mais específicos. Talvez porque eles
sejam de mensuração mais difícil, ao contrário dos outros, gerando, portanto,
menores cobranças por parte do público e/ou dos organismos internacionais? Esse
tipo de exercício especulativo faz falta ao texto, ne medida em que valorizaria os
dados obtidos, confrontando- os com a dinâmica complexa que envolve a elaboração
e implementação desse tipo de política pública.
O PARECERISTA deseja que o seu parecer entre a concorrer entre os pareceres que poderão ser
publicados anônimamente junto com o artigo da revista? (Apenas alguns dos pareceres serão
selecionados para serem publicados junto aos artigos aceitos como parte do projeto da Encontros
Bibli em favor da Ciência Aberta) *
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