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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 

Resumo: falta evidenciar diferencial do artigo; introdução: falta apresentar resumo do estado da arte 

e explicitar o diferencial pretendido; seção de referencial teórico muito longa; trabalhos correlatos 

deveriam apresentar pesquisas similares; como se trata de um artigo em que o autor avalia uma 

organização, há possibilidade de interpretação subjetiva, mesmo que os critérios utiizados tenham 

base sólida na literatura -- as ações para mitigação da subjetividade (se existirem) deveriam ser 

discutidas no artigo. 

 

Parecer 2 

Distribuição dos argumentos nas frases do resumo (e outras partes do texto) necessita revisão (última 

frase doo resumo tem cinco linhas, p.ex.); revisão dos argumentos apresentados em alguns parágrafos 

da Introdução (primeiro e segundo parágrafos têm referências somente no final, no entanto, contêm 

argumentos bastante distintos); cuidado com frases iniciadas com gerúndio ("sendo um processo...", 

"verificando a participação..."); importante notar que o setor analisado é um monopólio natural do 

ponto de vista da economia, portanto, clientes têm pouca escolha no processo de consumo 

(autoprodução só surge atualmente como concorrência), isso é um problema no contexto da 

Introdução, que inicia com argumentos na linha do marketing, enquanto o desenvolvimento das 

demais partes do texto tem uma abordagem com foco em administração financeira; verifique a 

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


necessidade de incluir um histórico, pareceu deslocado do restante do texto; métodos precisam ter 

maior detalhamento (entrevistador foi sempre o mesmo? a transcrição e a análise das entrevistas 

foram realizadas pela mesma pessoa?); verifique a necessidade de descrição mais detalhada quanto 

aos mecanismos de concessão e regulação no setor em questão; necessidade de inserir mais estudos 

comparando resultados obtidos com outros setores/mesmo setor em outros países; verifique a questão 

da interrupção como risco interno (não seria dependente da origem da interrupção?). 

 

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. 


