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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 contexto e diferencial; verbos em artigos deveriam estar no tempo presente ou passado; 

alguns dados deveriam ser apresentados em gráficos; trabalhos correlatos praticamente inexistentes. 

 

Parecer 2 

Necessário realizar correção dos objetivos ("potencialmente inapropriados [para idosos] atendidos"); 

necessidade de verificação de ortografia e gramática (especialmente problemas de concordância no 

texto); cuidado no uso de siglas no resumo (p.ex., AINES); conclusão ficou muito superficial no 

abstract (somente descrição dos resultados); necessidade de revisão da tradução (especialmente 

denominação das instituições); cuidado no uso de adjetivos ("vertiginosamente", p.ex.), melhor usar 

dados que apontem a magnitude da questão; necessidade de melhor descrição dos critérios de Beers 

e STOPP/START; finalizar introdução apresentando os objetivos do artigo; necessidade de maior 

detalhamento dos métodos: banco de dados de prontuários? forma de abordagem dos participantes na 

pesquisa? dados sociodemográficos e demais variáveis coletadas?; necessidade de verificação da 

formatação e tempo verbal no texto; correção necessária: consenso não é instrumento de pesquisa, é 

padrão ouro de comparação; necessidade de aperfeiçoamento dos resultados: inclusão de tabela 

descritiva da amostra (idade, sexo, outras características dos participantes?); melhorar apresentação 

da tabela 2 (talvez construir por classes de medicamentos, em lugar de medicamentos isoladamente?); 

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


necessidade de melhoria na descrição dos resultados e da discussão (aprofundar análises e argumentos 

apresentados); fonte das tabelas deve ser modificada para "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. 


