
Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Aline C. da Silva (No. USP 11308723) 

 

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 

Falta resumo e abstract; alguns erros de escrita (principalmente crase); introdução muito longa; 

introdução: falta resumo do estado da arte para justificar diferencial; metodologia deveria ser mais 

detalhada; Tabelas 1 e 2 trazem informações desnecessárias; a forma de apresentação dos resultados 

(cada artigo em particular) é cansativa e não usada em artigos de revisões; akguns dados poderiam 

ser apresentados em gráficos; faltam discussões. 

 

Parecer 2 

Falta resumo/abstract; revisão gramatical necessária; verifique possibilidade de revisar os argumentos 

da introdução, pois parte dos temas apresentados tem pouca conexão com o objeto de pesquisa do 

artigo (p.ex., parte do primeiro e do quarto parágrafo têm foco muito diferente do tema geral); último 

parágrafo da introdução apresenta o objetivo de forma confusa e muito extensa, pois inclui parte de 

descrição dos métodos; importante explicar porque foi selecionada revisão integrativa em lugar de 

revisão sistemática assim como motivo para não utilizar estratégia de busca PICOS; descrição das 

formas de diagnóstico de depressão incluída após tabela 2 parece fora de lugar (incluir na introdução 

ou em métodos); mencionar na tabela 2 se pontuação maior é melhor ou pior para cada escala; seria 

interessante subdividir os resultados entre análise das escalas utilizadas (importante: isso não parece 

ser um dos principais objetivos do artigo, no início da introdução...) e efeitos da atividade física sobre 

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


depressão; quanto à maior prevalência de mulheres, é importante lembrar que usualmente têm maior 

adesão a cuidados em saúde (em geral, não somente atividade física); tabelas 3 e 4 deveriam ser 

somente uma tabela (veja que siglas usadas na tabela 3 são confusas, rever a classificação das 

atividades para denominações mais gerais: p.ex., atividade aeróbica, atividade de baixa intensidade, 

etc.); descrição dos resultados junto com discussão em uma única seção sem subdivisões ficou 

confusa; seria importante apontar resultados em mudanças percentuais dos indicadores de desfecho 

selecionados (grupo controle vs intervenção ou antes e depois da intervenção), assim como nível de 

significância das mudanças; seria importante destacar na conclusão se discordâncias entre estudos 

refletem diferenças nos tipos/intensidades da atividade física adotada ou diferenças nas medidas de 

desfecho selecionadas pelos autores; verificar necessidade de inserir fontes nas tabelas (sugestão: 

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

 

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. 


