
 1.  Objetivo 

 O  Prêmio  Artigo  do  Ano  2020  é  parte  do  Projeto  Voluntário  PMI  RIO  AWARDS, 

 promovido  pelo  PMI-Rio.  Trata-se  de  um  Programa  de  premiação  destinado  a 

 reconhecer  docentes,  parceiros  de  negócios,  voluntários  e  indivíduos  que 

 contribuíram  com  seus  conhecimentos  e  experiência  para  o  avanço  dos  conceitos, 

 ideologias  e  maior  reconhecimento  do  PMI,  bem  como  para  o  crescimento  da 

 profissão de gerenciamento de projetos dentro do estado do Rio de Janeiro. 

 A  premiação  será  realizada  de  forma  online  devido  à  pandemia  da  COVID  19.  A 

 avaliação  dos  artigos  será  realizada  por  meio  de  uma  banca  avaliadora  formada  por 

 acadêmicos voluntários do PMI Chapter Rio de Janeiro. 

 2.  Temas 

 O  Prêmio  Artigo  do  Ano  2020  considerará  a  temática  sobre  Gerenciamento  de 

 Projetos. 

 3.  Público-alvo 

 A  premiação  está  voltada  para  o  público  acadêmico  do  estado  do  Rio  de  Janeiro 

 (professores,  pesquisadores,  alunos  de  graduação  e  pós-graduação  Lato  Sensu  e 

 Stricto  Sensu)  e  profissionais  que  atuam  com  Gerenciamento  de  Projetos,  que 

 buscam estabelecer contato entre a prática e a teoria nesta área. 

 3.1 Regras para submissão 

 ●  A  submissão  dos  artigos  será́  pelo  e-mail 

 (  filiacao.reconhecimento@pmirio.org.br  ),  em  formato  pdf,  até  as  23h59  do  dia 

 10/11/2021; 

 ●  O artigo submetido deve ter sido publicado no ano de 2020; 

 ●  Serão  aceitas  somente  candidaturas  onde  pelo  menos  um  dos  autores 

 pertence  ao  estado  do  Rio  de  Janeiro  (nascido  e/ou  residente)  ou  artigos 

 vinculados de instituições do Rio de Janeiro; 

 ●  Os  artigos  devem  estar  em  revistas  qualificadas  e/ou  eventos  acadêmicos 

 nacional ou internacional; e 

 ●  Os  autores  se  responsabilizam  integralmente  pela  autoria  do  artigo  e  pelos 

 direitos  autorais  de  imagens,  fotos  e  dados  incluídos  no  trabalho  submetido. 

 Caso  o  autor  utilize  imagens  ou  fotos  de  terceiros,  ele  deve  ter  autorização 



 para  utilizá-lo  em  seu  artigo.  É  responsabilidade  do  autor  verificar  a  legalidade 

 dos  documentos  de  permissão  de  uso  de  imagens  e  fotos  e  manter  os 

 originais destes. 

 3.2 Processo de Candidatura 

 Os  profissionais  interessados  em  participar  dessa  premiação  deverão  enviar  o  artigo 

 e formulário (ANEXO I) para o e-mail  filiacao.reconhecimento@pmirio.org.br  . 

 3.3 Divulgação do Artigo ganhador 

 A  divulgação  do  resultado  do  artigo  ganhador  será  feita  através  das  redes  sociais  do 

 PMI-Rio  (Linkedln  e  Instagram)  no  dia  05/12/2021,  além  do  recebimento  do 

 certificado por meio de e-mail. 

 3.4 Critérios de Avaliação 

 A  avaliação  dos  artigos  competirá  à  Banca  Avaliadora,  constituída  por  1  (um) 

 coordenador e 2 (dois) membros, e obedecerá aos critérios definidos no Anexo II. 

 3.5 Cronograma 

 Atividade  Data Início  Data Fim 
 1.1 Período de submissão dos artigos  20/08/2021  30/09/2021 
 1.2 Prorrogação da data de submissão dos 

 artigos  25/10/2021  10/11/2021 

 1.3 Período de avaliação dos artigos  20/09/2021  30/11/2021 
 1.4 Divulgação do ganhador  05/12/2021  05/12/2021 

 4.  Disposições Gerais 
 ●  O não comprimento de quaisquer das exigências de elegibilidade implicará a 

 desclassificação do artigo; e 

 ●  A banca avaliadora é soberana, não cabendo, a nenhum título, recursos de 

 suas decisões. 



 ANEXO I 

 Nome Completo: 

 Data de Nascimento:  Naturalidade: 

 E-mail:  Nacionalidade: 

 Endereço:  Cidade:  UF: 

 Lattes: 

 Vínculo Institucional: 

 Link do Artigo: 

 ISSN: 

 Coautores: 

 Declaro  que  as  informações  acima  prestadas  são  verdadeiras,  e 
 assumo  total  responsabilidade  pelo  preenchimento  desta  ficha,  bem 
 como,  pelos  dados  declarados  nesta  ficha  de  inscrição,  declarando 
 explicitamente  conhecer  e  aceitar  os  regulamentos  estabelecidos  no 
 Edital e todas as disposições nela contidas. 

 Estou  ciente  que  devo  submeter  o  artigo  pelo  e-mail 
 filiacao.reconhecimento@pmirio.org.br,  em  formato  pdf.  O  PMI  Rio  de 
 Janeiro  se  compromete  a  não  utilizar  a  cópia  do  artigo  submetido  para 
 outros  fins  além  da  apreciação  da  banca  avaliadora,  assim  como  os 
 dados informados nesta ficha de inscrição. 

 _______________________________ 



 ASSINATURA 

 ANEXO II 

 Resposta do formulário de avaliação 

 Formulário de avaliação de artigos 

 1. Título 

 Avalie  se  o  título  representa  o  conteúdo  do  artigo  e  se  é 
 desnecessariamente extenso.* 

 2. Resumo 

 Avalie  se  consta  no  resumo:  o  objetivo  do  trabalho,  o  método 
 de  pesquisa  aplicado  (se  for  o  caso),  resultados  e 
 contribuições de forma clara.* 

 3. Introdução 

 Avalie  se  consta  a  área  de  pesquisa  (contextualização),  o 
 objeto  de  estudo  (tema  delimitado),  trabalhos  relacionados 
 (estado-da-arte  e  lacunas),  problematização,  objetivo  da 
 pesquisa  (e/ou  questão  de  pesquisa)  e  a  justificativa  para  o 
 desenvolvimento da pesquisa.* 



 4. Fundamentação Teórica 

 Avalie  se  houve  uma  revisão  teórica  profunda  da  literatura  que 
 permita  a  compreensão  do  estado-da-arte  dos  conceitos 
 envolvidos na pesquisa proposta. * 

 5. Hipóteses 

 Em  trabalhos  quantitativos,  avalie  a  fundamentação  e  a 
 coerência  da  argumentação  das  hipóteses.  Para  trabalhos 
 qualitativos,  podem  existir  pressupostos  ou  proposições  que 
 deverão ser avaliadas. * 

 6. Métodos 

 Avalie  se  as  escolhas  metodológicas  estão  claramente 
 descritas,  fundamentadas  e  coerentes  com  o  objetivo  de 
 pesquisa.  Avalie  se  os  procedimentos  e  técnicas  de  pesquisa 
 são  apresentados  de  forma  clara  e  que  permita  a  replicação 
 da pesquisa. 



 Se  for  o  caso  avalie:  a  população,  amostra  e  técnicas  de 
 análise. 

 7. Resultados 

 Avalie  se  os  resultados  apresentados  estão  coerentes  com  o 
 objetivo,  os  métodos  e  as  técnicas  utilizadas  na  pesquisa. 
 Avalie  se  existem  tabelas  e  figuras  que  apresentam  de  forma 
 clara os resultados.* 

 8. Discussão 

 Avalie  se  houve  um  confronto  do  quadro  teórico  apresentado 
 no  artigo  com  a  análise  dos  resultados.  Avalie  se  a  discussão 
 apresenta avanços.* 

 9. Conclusão ou Considerações Finais 

 Avalie  se  consta  nessa  seção,  o  objetivo  atingido, 
 recomendações,  contribuições  teóricas  e  práticas,  limitações 
 do trabalho e propostas de pesquisas futuras.* 



 10. Referências 

 Todas  as  obras  citadas  no  texto  constam  nas  referências  e 
 vice-versa.  Recomenda-se  70%  ou  mais  das  referências  em 
 periódicos  relevantes  na  área  da  pesquisa  e  publicados  nos 
 últimos 5 anos.* 

 11. Avaliação geral do artigo, avalie cada item: 

 Originalidade* 

 Qualidade técnica * 

 Clareza na apresentação * 

 Relevância para o campo * 

 Qualidade da redação (concisão, objetividade e fluidez) * 

 Nível de contribuição teórica ou prática * 

 12. Comentário Geral * 



 13. Recomendação Final * 

 ( ) Aprovado 

 ( ) Aprovar após pequenas alterações, conforme sugestões 

 ( ) Necessita nova avaliação após alterações substanciais, 
 conforme sugestões 

 ( ) Rejeitado 

 * Indica campo obrigatório 


