
Parecer sobre um artigo cient́ıfico - Diretrizes

1 Dados relevantes

O trabalho consiste em fazer um parecer de até 2 páginas sobre um artigo cient́ıfico. O artigo deve ter sido um full
paper publicado nos anais dos congressos eScience de 2013, 2014 ou 2015. O trabalho deve ser entregue junto com o
artigo, impresso, grampeado. O texto do trabalho deve obedecer aos seguintes requisitos

• DATA DE ENTREGA - ver o calendário do curso

Não serão aceitos trabalhos após a data limite.

• formato - até 2 páginas, impresso, contendo OBRIGATORIAMENTE seções com os t́ıtulos indicados abaixo
e conteúdo de cada seção igualmente obrigatório. Estas seções poderão ser subdivididas, mas a organização
indicada é obrigatória

• Só serão aceitos trabalhos em PAPEL e entregues em mãos. Não serão aceitos trabalhos colocados em baixo
da porta, entregues na secretaria etc.

2 Descrição geral

Um parecer sobre um artigo deve discorrer sobre a qualidade do trabalho - tanto do ponto de vista de forma quanto
de conteúdo. Além disso, muitas vezes se solicitam notas sobre vários quesitos. O parecer visa fornecer subśıdios
a alguém (editor de revista, comissão de programa) sobre a viabilidade de publicação do trabalho, com ou sem
modificações. O formato sugerido mistura conceitos comuns em pareceres de congressos e pareceres para revistas.

3 Formato obrigatório

O texto do projeto deve ser organizado obedecendo a seguinte ordem: DADOS do artigo (t́ıtulo do artigo, primeiro
autor)

ALUNO (nome do aluno)
A seguir, o texto deve conter as seguintes seções numeradas conforme a ordem a seguir:

1. VISAO GLOBAL Entre 1 a 4 linhas resumindo o artigo.

2. RESUMO

Até tres parágrafos descrevendo o conteúdo do artigo - não deve ser uma mera tradução do resumo do artigo

3. CONTRIBUICOES

Até meia página descrevendo as contribuições cientificas do artigo. O artigo é relevante/interessante? Apresenta
contribuições práticas ou teóricas reais para alguma área?

4. DEFEITOS/DESVANTAGENS

Até meia página sobre problemas de conteúdo. O artigo é correto tecnicamente? Há conceitos faltando? As
alegações feitas são comprovadas?

5. ESTILO e ESTRUTURA

Até dois parágrafos sobre a redação e organização do texto. Os exemplos são claros? As figuras estão bem
estruturadas? O ingles está correto? O trabalho tem motivação?



6. TRABALHOS CORRELATOS

Breve descrição de no mı́nimo 3 trabalhos correlatos, associados ao trabalho. (Tipicamente meia página.) Estes
trabalhos deverão constar nas referencias bibliográficas, AO FINAL DO PARECER. Lembrar que apenas artigos
cientificos. são referências aceitáveis

7. EXTENSÕES

Até meia página sobre extensões ao artigo que não tenham sido mencionadas pelo autor. Que aplicações
adicionais tem esta pesquisa?

8. Bibliografia - referências bibliográficas em estilo padrão (pode estar em uma terceira página)

IMPORTANTE - o parecer deve ser grampeado com o artigo escolhido, IMPRESSO, para facilitar a correcao.


