
LEGADOS PERCEBIDOS POR RESIDENTES PÓS COPA DO MUNDO

Fillipe Soares Romano

Sports, Business and Management

Nenhum conflito de interesses

Sim

Não

Parcialmente

Formulário de avaliação de a�igo [EAH5003]
Por favor, preencha os campos a seguir para proceder à avaliação do artigo submetido à disciplina 
EAH5003.

Título do artigo: *

Autor: *

Veículo selecionado (indicar caso seja periódico ou conferência): *

Declaração de conflito de interesses na avaliação do artigo (caso não exista impedimento,
incluir "Nenhum conflito de interesses"). *

O artigo atende ao escopo do veículo selecionado? *



Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Sim

Não

O título é apropriado ao conteúdo do artigo? *

As palavras chave e as keywords apresentadas são condizentes com o tema? *

O artigo inclui referências atualizadas e pertinentes ao tema de pesquisa (>50% da
literatura com <10 anos de publicação)? *

O resumo e o abstract estão condizentes com o conteúdo do artigo (todas as partes do
artigo foram contempladas)? *



Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Parcialmente

Sim

Não

Muito longa

Muito curta

Apropriada

A contextualização do tema de estudo é descrita de forma apropriada? *

O arcabouço teórico é apresentado de forma lógica para desenvolvimento dos
argumentos? *

A construção dos argumentos do estudo é imparcial e busca apresentar vários pontos de
vista sobre o tema? *

A extensão do manuscrito (considerando o veículo para o qual será submetido) é: *



Muito grande

Muito pequeno

Apropriado

Muito grande

Muito pequeno

Apropriado

O número de tabelas do manuscrito é: *

O número de figuras do manuscrito é: *
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Aceito para publicação

Aceito com pequenas correções

Aceito com correções extensivas para posterior reavaliação

Recusado

Recomendado para outro periódico (a ser indicado nas sugestões)

O objetivo é analisar quais são os legados percebidos pela população vizinha, visitantes e gestores para 
lazer e turismo de São Paulo. 
Texto muito bem escrito e claro, senti no falta de um debate maior no referencial teórico com autores 
favoraveis e naoa definicao legado (retiraria definicao dicionario) , maior e explanacao com relacao ao 
termo residentes e o evento copa do mundo. 

This content is neither created nor endorsed by Google.
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Recomendação final: *

Comentários ao autor. Por favor, inclua aqui: um breve resumo sobre o objetivo do artigo,
pontos fortes e sugestões para questões que foram apontadas como parcialmente
satisfatórias ou insatisfatórias, assim como em caso de recomendação para submissão a
outro periódico. *
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