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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA ARTIGOS SUBMETIDOS AO VII 

SIGEPRO 

 

Prezados, 

Estão dispostas abaixo todas as informações importantes sobre os critérios dos artigos 

submetidos ao VII SIGEPRO. Qualquer dúvida, nos contate pelo seguinte e-mail: 

processosacademicosnugeep@gmail.com 

 

1. Critérios de avaliação de artigos  

Os artigos submetidos ao VII SIGEPRO e que atenderem as regras de submissão serão 

avaliados pelos professores avaliadores que compõem a Comissão Julgadora do ano de 

2022. É importante ressaltar que todos os avaliadores possuem titulação mínima de 

Mestre. 

Para isto, os artigos serão julgados pelos mesmos critérios utilizados para a avaliação dos 

TCCs. Assim sendo, os referidos critérios, bem como as suas determinadas pontuações 

máximas estão dispostos abaixo. 

 

- Título, resumo e palavras-chave: 5,0 

- Introdução: 10,0 

- Referencial Teórico: 15,0 

- Metodologia: 20,0 

- Resultados e discussões: 30,0 

- Conclusão: 10,0 

- Redação: 10,0 

 

Ainda, cada artigo submetido passará pela avaliação de dois professores avaliadores. 

Desta maneira, a nota do artigo será a média das duas avaliações. A nota mínima para 

aprovação do artigo no VII SIGEPRO é correspondente a 70,0 pontos, sobre um total de 

100,0 pontos.  Caso o artigo não atinja a média 70,0 e/ou um avaliador aprove e outro 

reprove, será alocada um terceiro avaliador para efetuar a avaliação deste trabalho. 
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Neste cenário, a média será recalculada, considerando a nota atribuída pelos três 

avaliadores.  

 

Em complemento, as avaliações serão norteadas pela resposta das seguintes perguntas, as 

quais auxiliarão nas pontuações a serem proferidas. São elas: 

- Critério Título, resumo e palavras-chave: 

O título é interessante? 

O título é um “resumo bem compactado” do trabalho? 

Chama a atenção do leitor e destaca a importância da pesquisa? 

Identifica o problema central do trabalho facilmente? 

O título é claro, preciso e conciso? 

O tema foi introduzido no resumo? 

O resumo apresenta o(s) objetivo(s) do trabalho? 

No resumo estão contidos o propósito, a abordagem e a metodologia utilizada? 

O resumo apresenta o que foi descoberto com a pesquisa? 

O resumo expõe as principais conclusões do trabalho? 

As palavras-chave dizem respeito aos principais conceitos utilizados e aplicados no 

trabalho? 

As palavras-chave possuem ligação direta com os temas centrais da pesquisa? 

As palavras-chaves representam os conteúdos do trabalho e especificam o campo de 

pesquisa? 

 

- Critério Introdução: 

O tema foi bem apresentado? 

Foi exposto “o que” e “porque” a pesquisa foi realizada? 

O assunto foi delimitado? 

A justificativa para a realização da pesquisa foi apresentada? 

A questão investigativa é clara? 

Os trabalhos prévios fundamentados foram apresentados? 

As contribuições foram exibidas? 

Existe uma “ligação” entre os principais temas abordados no trabalho? 
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A problemática científica na qual a pesquisa se insere foi apresentada? 

Estão claros e bem definidos os objetivos da pesquisa? 

A pergunta de pesquisa está bem definida? 

O problema de pesquisa possui relevância teórica e/ou prática? 

 

- Critério Referencial Teórico: 

Os conceitos centrais para a compreensão do trabalho foram expostos? 

Os assuntos tratados no estudo são abordados no referencial teórico? 

As pesquisas mais recentes relativas ao tema e ao problema de pesquisa foram expostas? 

Há diversidade de fontes e autores? 

O referencial teórico possibilitou fundamentar e dar consistência ao estudo? 

As citações foram feitas corretamente? 

 

- Critério Metodologia: 

O método da pesquisa está coerente com o problema e os objetivos da pesquisa? 

A forma pela qual a pesquisa foi conduzida está adequadamente descrita? 

As etapas de desenvolvimento do trabalho foram descritas adequadamente? 

Os critérios de seleção das fontes de dados foram adequadamente expostos? 

As fontes de dados e as técnicas de coleta são suficientes para suportar os resultados da 

pesquisa? 

As técnicas e os critérios da análise de dados estão expostos adequadamente? 

As técnicas e os critérios de análise de dados são suficientes para suportar os resultados? 

 

Critério Resultados e discussões: 

Os resultados da pesquisa dialogam com o objetivo e com o referencial teórico? 

Os principais “achados” da pesquisa foram apresentados? 

Foram expostos os dados chave obtidos com o estudo? 

Os dados do estudo foram observados, coletados e analisados com o objetivo de suportar 

o problema de pesquisa e o método? 

Os dados coletados na pesquisa foram claramente interpretados? 

A questão de pesquisa foi resolvida? 
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As limitações dos resultados da pesquisa são expostas (se houver)? 

Os resultados foram comparados com estudos anteriores? 

 

- Critério Conclusão: 

A pesquisa é conclusiva? 

O problema de pesquisa foi suficientemente resolvido? 

As implicações práticas dos resultados da pesquisa são expostas? 

Aborda as limitações e dificuldades do estudo? 

Trabalhos futuros são sugeridos pela pesquisa? 

 

- Critério Redação: 

Foi identificado plágio no estudo? 

O texto está fluído e bem encadeado? 

O trabalho está isento de gírias, linguagem coloquial ou opiniões não fundamentadas? 

A formatação do trabalho está adequada? 

O texto não apresenta erros ortográficos e gramaticais? 

 

A Comissão Organizadora do VII SIGEPRO é responsável por definir casos omissos a 

estas diretrizes e por esclarecer diferentes interpretações deste texto. Dúvidas ou 

esclarecimentos podem ser encaminhadas para processosacademicosnugeep@gmail.com 

 

Responsável pela Comissão Científica: 

Mateus Müller Franco 

Coordenador de Processos Acadêmicos do NUGEEP 

Comissão Organizadora do VII SIGEPRO 
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