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O artigo é bastante relevante em relação ao tema que propões. O objetivo do artigo era comparar 
cardápios fornecidos à escolas de ensino fundamental no Município de São Paulo por duas diferentes 
modalidades: autogestão e terceirizada. Para avaliar os cardápios, o presente artigo utilizou o Índice de 
Qualidade da Dieta.  
Como pontos fortes, podemos observar uma boa estruturação e redação do texto, além de análise 
estatística condizente e bem realizada.  
O artigo necessita de atualização nas referências utilizadas, sendo a maior parte de artigos publicados 
há mais de 10 anos. Além disso, como os dados mais novos são de 2012, sugiro levantamento de 
dados mais recentes para fins de comparação  diante do contexto econômico e político atual, que difere 
grandemente do contexto encontrado em 2012. Sendo assim, os achados deste artigo podem não 
refletir de forma acurada a realidade atual, podendo não agregar no que diz respeito a alimentação 
escolar.  
Na seção da metodologia, o tópico que diz respeito ao IQD não poderia referenciar o artigo que propôs 
a validação da metodologia ao invés de relatar na íntegra? 
Quanto às palavras-chave, não foi possível encontrar DECS referentes a expressão 'gestão de políticas 
públicas'. Sugiro rever esta palavra-chave.  
O autor não cita qual o periódico pretendido, sendo inviável verificar se o texto se enquadra nas normas 
do mesmo. 
Na seção de discussão, sugiro procurar estudos semelhantes realizados em outros Municípios do Brasil 
com perfil de grande metrópole. Além disso, acredito que estudos comparativos de serviços de 
alimentação, mantendo o mesmo tipo de comparação entre autogestão e terceirizadas, mas fora do 
âmbito escolar poderiam enriquecer esta discussão. Há dados sobre repasse financeiro? Qual o valor 
repassado pelo Estado para um serviço de autogestão? E para terceirizada? Além do fornecimento do 
cardápio, quais as diferenças e similaridades entre os serviços? 
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