
Jaboticabal, 25 de setembro de 2020.  
 
 

Prezados participantes do V SGAgro,  
 

Como prática de governança junto a todos os envolvidos (autores, avaliadores, 
coordenadores de área, editores e demais interessados), tornamos público os artigos 
aprovados e inscritos no V SGAgro que foram selecionados para FAST TRACK. Os artigos 
estão elencados no Quadro que segue. 

 

ARTIGOS SELECIONADOS PARA FAST TRACK REVISTAS 

Estudo sobre o ciclo de conversão em caixa das empresas brasileiras 
do setor de alimentos e bebidas 

Journal of Accounting, 
Management and 

Governance (JAMG) 

Indicadores de concentração produtiva em conjuntos de produtos 
agropecuários nos municípios do estado de São Paulo 

Cuyonomics. 
Investigaciones en 
Economía Regional 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Logística de Transporte 
das Atividades de CCT na Indústria Sucroenergética: um estudo de 

caso 

Revista Estudos e 
Pesquisas em 

Administração (Repad) 

 
Os critérios para indicação foram: i) pontuação média dos avaliadores, ii) avaliação 

do Comitê Científico; iii) aprovação dos editores das revistas parceiras. 
 
Ressaltamos que a indicação para FAST TRACK não garante a publicação do artigo 

no periódico apontado, apenas sinaliza que o artigo já foi avaliado pelo editor e não será 
recusado no estágio de “desk review”, seguindo então, diretamente para os revisores da 
revista. Os revisores poderão recomendar a aprovação ou não do artigo para efeitos de 
publicação, tendo em vista que o processo de revisão ocorre em sistema “as cegas” com 
“double review” Não obstante, a organização do V SGAgro não realiza a submissão dos 
artigos pelos autores. Cabe aos autores a decisão a realização do processo de submissão do 
artigo à revista, caso tenham interesse. Desta forma, os autores com artigos indicados e que 
queiram submeter o trabalho à revista apontada, deverão: 

 
i) Formatar o trabalho nas normas requeridas da revista; 
ii) Realizar cadastro no domínio eletrônico da revista e proceder com a submissão; 
iii) Informar ao editor, na seção “Comentários ao Editor”, que o trabalho foi 
apresentado no V SGAgro e indicado para FAST TRACK na sua revista; 
iv) Aguardar a continuidade do processo de avaliação da revista 
 
Pontuamos que as indicações para FAST TRACK não se constituem um ranqueamento 

de trabalhos, mas aqueles que obtiveram avaliações positivas e o seu escopo estavam 
aderentes às revistas parceiras do V SGAgro e foram aprovados pelos respectivos editores. 

 
Por isso, incentivamos que todos os autores promovam melhorias nos seus trabalhos, 

a partir das discussões realizadas no evento e procurem submeter seus artigos para revistas 
científicas com vistas a uma publicação. Atentem para as condições exigidas pela revista e 
informem ao editor que uma versão preliminar do trabalho foi publicada nos Anais 
Eletrônicos do SGAgro (ISSN: 2525-3603). 

 



Agradecemos e destacamos, mais uma vez, a importância do trabalho dos avaliadores, 
coordenadores de área e comitê científico pelo tratamento dispensado para esta avaliação. 
Alertamos que respeitamos as discordâncias e valorizamos as decisões majoritárias. 

 
Em tempo, agradecemos a parceria, a confiança e o trabalho dos editores das revistas 

parceiras do SGAgro. 
 
Parabenizamos a todos pelos trabalhos realizados! 
 
Cordialmente, 
 
Dr. David Ferreira Lopes Santos 
Coordenador do Simpósio em Gestão do Agronegócio 


