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FICHA DE ANÁLISE/PARECER DE ARTIGOS V SIMSAD 2022
Prezado avaliador

Esta ficha tem o objetivo de avaliar a qualidade científica dos artigos recebidos no V SIMSAD.
Pedimos, por gentileza, que, após a leitura do texto, atribua para cada item abaixo uma nota de 0 a 10.
Esteja certo que sua participação é de grande importância para o sucesso do evento. Agradecemos sua
colaboração.

Equipe organizadora.
Título do artigo:

Área do SIMSAD:
Nota atribuída ao artigo:
1. O título do artigo reflete adequadamente o conteúdo do trabalho? Peso de 5% na nota total.

2. O resumo do trabalho está adequadamente escrito, contendo objetivo, problematização, justificativa,
metodologia e resultados alcançados? Peso de 10% na nota total.

3. As palavras chaves do artigo são adequadas e remetem a essência do trabalho? Peso de 5% na nota total.

4. A pergunta a qual o artigo pretende responder está clara e é relevante do ponto de vista acadêmico? Peso de
10% na nota total.
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5. Os objetivos do trabalho, geral e específicos, estão bem definidos e alinhados com a pergunta central a qual
o artigo pretende responder? Peso de 15% na nota total.

6. A metodologia do trabalho foi adequadamente exposta e utilizada corretamente, alinhando-se com os
objetivos do trabalho? Peso de 10% na nota total.

7. Os resultados alcançados foram satisfatórios e alinhados ao objetivo principal do trabalho? Peso de 15% na
nota total.

8. Senhor avaliador, utilize o espaço abaixo para expor questões adicionais sobre o trabalho/sugestões de
melhorias para os autores. Em sua exposição pede-se que fique explicitado sua visão geral sobre o trabalho,
analisando-se forma e conteúdo. Peso de 30% na nota total.
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Observações:

 Esta ficha de análise de artigo objetiva contribuir com os autores para que os mesmos, caso
queiram, efetuem as devidas melhorias para submissão a alguma revista científica.

 A nota atribuída para este trabalho é meramente classificatória para o V SIMSAD 2022, não
havendo nota mínima necessária.

 Nenhum tipo de nota atribuída nesta ficha garante classificação do artigo ao V SIMSAD, haja
vista que há outros trabalhos da mesma área a serem analisados e que, eventualmente, poderão
obter nota mais elevada.

 As observações expostas nesta ficha refletem única e exclusivamente a análise do avaliador, que
por questão ética não terão suas identidades divulgadas aos autores.

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO V SIMSAD 2022
AGRADECE AOS PARECERISTAS PELAS CONTRIBUIÇÕES E

AOS AUTORES PELAS SUBMISSÕES.


