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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 deveria indicar mais claramente o objetivo; resumo: faltam elementos imporantes de acordo 

com o conteúdo apresentando em aula; introdução: falta diferencial; alguns resultados poderiam ser 

apresentados em gráficos; faltam referências recentes. 

 

Parecer 2 

Nececssário revisar o título para incluir maiores detalhes do conteúdo (sugestão: "Percepção sobre 

legados pós-Copa do Mundo no entorno da Arena Corinthians, zona leste do município de São 

Paulo"); checar ortografia e gramática do texto (especialmente concordância verbal); há ausência de 

referências na introdução do artigo; usualmente não são utilizadas definições de dicionários em 

artigos científicos; cuidado no uso de gerúndio em início de frases (p.ex., "Sugerindo pesquisas que 

abordem diferentes tempos..."); necessário incluir indicação de aspectos incluídos na construção do 

questionário aplicado, assim como verificar necessidade de descrição de cálculo amostral, uma vez 

que a caracterização do estudo foi "artigo é de cunho qualitativo, baseado no caráter descritivo e 

exploratório..." (estudo de base qualitativa não inclui análise quantitativa, assim como cálculo 

amostral não garante representatividade populacional, a depender dos parâmetros utilizados: p.ex., 

qual população foi usada como base de cálculo para "erro amostral de 10% e 95% de nível de 

confiança"?, como estabelecer similaridades entre indivíduos entrevistados em diferentes eventos 

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


para propor análise quantitativa?); necessário incluir períodos de coleta de dados de campo 

(entrevistas em profundidade e aplicação de questionários) na seção de material e métodos; subdividir 

as seções de material e métodos e de resultados e discussão entre análises quantitativas e qualitativas; 

uma parte da conclusão apresentada é somente síntese dos resultados, necessário revisar para compor 

conjunto de elaborações do autor sobre o estudo feito e suas consequências em termos gerais, 

realocando parágrafos descritivos para seção anterior. 

 

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. 


