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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 muito longo; resumo incompleto; há erros de escrita; textos introdutórios com informações 

desnecessárias; texto em primeira pessoa (verificar se esta é a prática da área, pois não é comum no 

texto científico da maioria das áreas de pesquisa); estado da arte e metodologia não apresentadas; 

referências deveriam ser atualizadas e de veículos correlatos. 

 

Parecer 2 

Título muito longo (sugestão: abordagens etnográficas do consumo e uso da moda infantil no 

Minhocão, São Paulo); necessidade de revisão ortográfica e gramatical do texto; artigo tem muitas 

citações diretas, seria mais interessante incluir reflexões/processamento da própria autora sobre 

material incorporado; sugestão importante quanto aos resultados obtidos: considerar melhor a questão 

exposta na descrição do episódio da avó e criança em sua conexão com contexto urbano, assim como 

aprofundar o papel de cada uma das abordagens etnográficas na construção da percepção do todo no 

consumo e uso da moda infantil (falta elaboração sobre material e figuras/fotos coletados). 

 

Atribuição de conceito na disciplina 

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

aula: 

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


• 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. 


