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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 

Abstract: falta diferencial; introdução: falta resumo do estado da arte para justificar diferencial; estado 

da arte apresentado somente na discussão; algumas Figuras deveriam ser substituídas por gráficos; 

conclusões deveriam ser aprofundadas; referências deveriam ser atualizadas. 

 

Parecer 2 

Resumo ficou muito longo, incluindo detalhamentos em excesso (p.ex., tipo de teste estatístico 

utilizado); verifique possibilidade de discussão/conclusão ao final do resumo; penúltimo parágrafo 

da Introdução está bem confuso; subdividir métodos em delineamento, amostra, coleta de dados, 

variáveis, análise estatística e aspectos éticos; verifique possibilidade de realizar outros tipos de 

análises quantitativas (testes ou regressões, p.ex.); incluir melhor descrição das variáveis nos métodos 

(características sociodemográficas, escalas - validação e pontos de corte, etc.); seção de resultados 

necessita de reformulação: uma tabela com descrição da amostra; uma tabela sobre práticas dos idosos 

(uso, automedicação, adesão, etc.), ou seja, incluir automedicação na tabela 2; uma tabela sobre 

associação entre características dos idosos em relação aos medicamentos prescritos e à 

automedicação); uma tabela sobre associação entre escalas ACB e MEEM em relação aos 

medicamentos prescritos e à automedicação; incluir fonte em tabelas e figuras (sugestão: "Elaboração 

própria, a partir de dados de FONTE (ANO)"). 

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


 

Atribuição de conceito na disciplina 

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. 


