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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; textos iniciais têm muitos elementos conceituais que podem fazer parte da 

dissertação, mas são dispoensáveis no artigos; trabalhos correlatos praticamente inexistentes; texto 

precisa ser estruturado como artigo científico - no formato atual está mais adequado a capítulo de 

tese. 

 

Parecer 2 

Título poderia ser mais claro em termos do que seria campo (campo de conhecimento ou campo de 

intervenção?); cuidado no uso de siglas pouco conhecidas sem apresentação do significado no 

resumo/abstract; necessidade de revisão ortográfica/gramatical e de erros de digitação; falta inclusão 

de referências na introdução do artigo; algumas frases estão curtas demais e os parágrafos estão 

segmentados (p.ex., penúltimo e último parágrafos da introdução deveriam ser reunidos, pois a última 

frase do penúltimo parágrafo pode ser reunida com a primeira frase do último parágrafo, descrevendo 

objetivo e métodos do estudo em uma só frase); fonte das tabelas deve ser modificada para 

"Elaboração própria, a partir de análise documental"; verificar formatação do texto; cuidado com 

frases incompletas/soltas ao longo do texto (p.ex., "Há no país inúmeras, dos mais variados campos..." 

em considerações finais, p.26); discussão deveria conter maior elaboração dos resultados obtidos 

frente a outros estudos utilizando mesma abordagem analítica ou mesmo objeto de pesquisa; síntese 

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


dos resultados e conclusões do estudo poderia ser mais elaborada nas considerações finais, ficou 

muito simplificada frente à riqueza dos resultados. 

 

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. 


