
  
 

Caro Ricardo Motta Pinto Coelho: 

É com muito orgulho e satisfação que agradecemos seu apoio ao nosso trabalho, que, sem dúvida, vem nos 

auxiliando na qualificação de nosso catálogo e permite que trabalhemos na direção de nosso lema “Respeito pelo 

Conhecimento”. 

 

Além de agradecer aos nossos consultores e reforçar essa importante parceria, estamos envolvidos em 

uma série de processos de avaliação e mudança de processos internos com vistas a aprimorar ainda mais 

nossa produção. Como parte desse trabalho, estamos procedendo a avaliação formal e pormenorizada de 

todas as obras publicadas em termos de qualidade do texto, do projeto gráfico, da impressão, da 

contribuição que cada título proporcionará à formação e à prática profissionais. Sempre fomos muito 

críticos e exigentes com nosso trabalho, mas, mais uma vez, precisaremos de sua ajuda para tornar mais 

efetiva essa avaliação, principalmente no que diz respeito à qualidade do texto e relevância da publicação 

para seu público-alvo. 

 

Assim, estamos convidando-o a participar de nosso Board de Avaliação de Publicações ARTMED. A 

idéia é que receba junto com as novidades de sua área de atuação uma pequena ficha para pontuação dos 

itens, conforme a tabela abaixo, cujos resultados devem ser passados por e-mail 

para secretariaeditorial@artmed.com.br em 10 dias.  

 

INDICADOR 0 3 5 NOTA 

Relevância (contribuição para  
a sociedade, cientificamente 
embasado, importante para  
a qualificação da prática  

e da formação profissional ). 

Leitura complementar, 
existem outros 
livros similares. 

Diferencial para  
quem lê. 

Leitura obrigatória  
para o profissional  

da área. 
  

Pioneirismo Não- inédito 
Parte de conteúdo 

inédito. 
Conteúdo inédito, 

inovador.   



Qualidade do texto (tradução 
adequada, linguagem  

agradável, fluida e correta,  
além de ser contextualizado 

à realidade brasileira  
em termos de dados,  

termos técnicos, exemplos). 

Problemas  
de tradução, linguagem 

truncada e/ou  
incorreta. Nenhuma 
contextualização. 

A linguagem 
poderia ser melhorada 

e/ou  
a contextualização 

ampliada. 

Bem escrito e bem 
contextualizado.   

 

Gostaríamos de enviar, inicialmente, o livro Ecologia: de indivíduos a ecossistemas - 4.ed., de Michael Begon, 
Colin R. Townsend e John L. Harper, para que possa avaliar. 
 
Sabemos o quanto é difícil ter tempo para mais esta tarefa, por mais simples que seja, mas insistimos na importância de sua 
participação, que será de no máximo uma análise a cada três meses. Ademais, sua contribuição lhe proporcionará um crédito 
de R$500,00 (Quinhentos reais) em livros publicados pela ARTMED. Para tanto, favor verificar os títulos e preços de capa em 
nosso site e enviá-los na mensagem juntamente com sua avaliação. 
 
Mais uma vez, agradecemos o apoio e o prestígio às nossas publicações e ficamos no aguardo de seu aceite. Grande abraço e o 
muito obrigada da Direção da ARTMED e de nossa Equipe Editorial. 

  

 

Adriane K. Rojas  
Diretora Editorial 

akrojas@artmed.com.br 
 

 

 

Prof. Ricardo, boa tarde 
  
Agradecemos seu retorno. 
Encaminharemos o livro para o seu endereço. 
Segue ficha para preenchimento de sua avaliação. 
  
Atenciosamente, 
  
Marta Ferreira (MFerreira@artmed.com.br) 
Secretaria Editorial - Artmed Editora S.A. 
Fone: 51 3027-7027 Fax: 51 3027-7029 
www.artmed.com.br 

 
De: Ricardo (ICB) [mailto:rmpc@icb.ufmg.br]  

Enviada em: quinta-feira, 3 de maio de 2007 16:43 
Para: secretariaeditorial artmed 

Assunto: Re: Artmed Editora - Convite 

 



 
  
Belo Horizonte, 03 de maio de 2007 
  
  
  
Prezada Dra. Adriane 
  
Aceito, muito honrado, ao convite da Editora Armed para participar no Boad de Avaliação da 
edição brasileira da obra publicada por Towsend, C & J.L. Harper. Ecologia de Indivídios e 
Ecossistemas. 4 Edição. 
  
  
  
Atenciosamente 
  
  
  
Prof. Dr. Ricardo Motta Pinto Coelho 
Departamento de Biologia Geral 
Instituto de Ciências Biológicas 
UFMG 
Av. Antônio Carlos, 6627 
31270-901 Belo Horizonte (MG) 
Telefax: +55 31 34992605 
E-mail: rmpc@icb.ufmg.br 
URL: http://www.icb.ufmg.br/~rmpc 
  
  
----- Original Message -----  
From: secretariaeditorial artmed  
To: rmpc@icb.ufmg.br  
Sent: Thursday, May 03, 2007 10:15 AM 
Subject: Artmed Editora - Convite 
 
  
 
  
 


