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Parecer do artigo final emitido por pares 

A análise do seu artigo por um dos colegas matriculados na disciplinas está disponível na plataforma 

e-disciplinas (https://edisciplinas.usp.br/acessar/). 

 

Parecer do artigo final emitido pelas docentes 

Parecer 1 

Título poderia ser mais específico; abstract: falta diferencial; introdução falta resumo do estado da 

arte para justificar diferencial; estado da arte poderia ter artigos mais recentes; metodologia deveria 

incluir como foi feita análise com mais detalhes; figuras em português (deveriam estar na língua usada 

no artigo - inglês); conclusões indicam mais pontos negativos do que positivos. 

 

Parecer 2 

Necessidade de revisão do título para maior detalhamento do conteúdo do estudo; justificativa de dois 

abstracts; importante revisão da tradução para inglês no texto inteiro, pois várias frases estão confusas 

ou indecifráveis, incluindo termos pouco reconhecidos/utilizados em língua inglesa; importante 

descrever como foram selecionadas participantes para amostra de pesquisa qualitativa em 

profundidade; tabela 1 já é parte dos resultados; desnecessário incluir parte do questionário como 

figura; incluir justificativa sobre prazo de levantamento de dados limitado na pesquisa quantitativa 

(somente 8 dias); resultados e discussão estão apresentados em forma invertida na seção (seria 

importante primeiro apresentar cada resultado obtido e depois incluir comentários com discussão). 

 

Atribuição de conceito na disciplina 

https://edisciplinas.usp.br/acessar/


A avaliação da disciplina foi baseada nos seguintes critérios, apresentados no programa e na primeira 

aula: 

• Participação em sala de aula (peso 3): 

o Presença em aula = 30%; 

o Desenvolvimento das tarefas propostas1 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 

 
1 Foram consideradas tarefas propostas a cada aula: (1) entrega das seções do artigo em cada aula; (2) entrega da avaliação 

das seções postadas pelos colegas. 


