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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 diferencial do trabalho; introdução:deveriam ser citadas outras revisões (se existirem) 

e o diferencial da sua revisão em relação àquelas já publicadas - caso não existam, salientar a 

contribuição do artigo mais explicitamente; metodologia precisa ser mais detalhada, incluindo os 

principais elementos do protocolo; resultados deveriam apresentar tabelas e/ou gráficos; discussão 

não apresentada; sugere-se revisitar artigos de revisão já publicados em sua área a fim de verificar a 

composição adequada de um artigo de revisão. 

 

Parecer 2 

Título pode ser melhorado ao incluir mais detalhamento (p.ex., Associação entre ambiente construído 

e atividade física nos países da América Latina: Revisão sistemática); necessário padronizar as 

referências mencionadas no texto; apresentação do argumento do artigo está ótima, ficaria excelente 

com pequenas revisões na ortografia e gramática, assim como verificação de erros de digitação; 

necessário incluir critérios de inclusão e exclusão de artigos na seção de métodos; interessante incluir 

uma estratégia de busca estruturada (tipo PICOS), assim como pesquisadores envolvidos na coleta e 

análise dos dados extraídos dos artigos (usualmente sugerem-se dois pesquisadores para leitura e 

análise de inclusão/exclusão e um terceiro para desempate); forma de apresentação do número de 

estudos entre parênteses (pág.7) ficou estranha; discussão está interessante, mas um pouco limitada 

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


pela falta de indicação de potenciais diferenças geográficas/características urbanas existentes entre 

municípios analisados nos diferentes estudos; incluir fonte das tabelas e figuras (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. 


