
Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Gleice Regina Guerra (No. USP 979520) 

 

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 deveriam ser mais concisos no artigo; alguns resultados poderiam ser apresentados 

em gráfico (ex: Tabela 1); conclusão muito longa (título seria 'discussões e conclusões'?); faltam 

referências mais atuais. 

 

Parecer 2 

Um dos poucos artigos a incluir número de páginas e linhas; possivelmente autoras deverão incluir 

financiamento da ABRACORP como potencial fonte de conflito de interesses; conteúdo da seção de 

conclusões é parcialmente comentários sobre resultados, sendo necessário reformular para compor 

elaboração das autoras sobre implicações dos resultados obtidos; sugestão: inclusão de literatura 

sobre redes de Barabási (http://networksciencebook.com/), um dos principais expoentes na área. 

 

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%; 

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


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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Renato H. D. Neto (No. USP 1782680) 

 

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 muito longo; abstract muito longo e sem evidenciar diferencial; objetivo deve fazer parte da 

seção de introdução; texto mistura métodos e resultados; alguns elementos da introdução parecem 

fazer parte de métodos; texto precisa ser reestruturado como artigo científico;discussões praticamente 

inexistentes. 

 

Parecer 2 

Revisão do título para sintetizar informações necessárias ao leitor (sugestão: "Treinamento 

Intervalado em Alta Intensidade (HIIT): Como quantificar e planejar a carga interna de treinamento? 

Um estudo piloto"; abstract está um pouco longo; incluir fonte nas tabelas e figuras (sugestão: 

"Elaboração própria, a partir de dados de FONTE (ANO)"; no caso de dados experimentais, usar: 

"Elaboração própria, a partir de dados experimentais"); parte da seção de material e métodos inclui 

resultados (a partir da pág.4, excluindo-se descrição dos protocolos de exercícios e subseção análise 

estatística, que devem ser mantidos como parte de métodos); seção de resultados necessita de revisão 

para inclusão de comentários sobre dados obtidos nos experimentos (incluir comentários sobre cada 

gráfico); seção de discussões necessita de comparação dos resultados com demais estudos 

identificados na literatura. 

 

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


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 propostas2 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
2 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Caroline Nocetti (No. USP 5288911) 

 

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 adequado; resumo precisa evidenciar o diferencial do artigo; introdução muito longa - parte 

poderia constituir uma nova seção; trabalhos correlatos praticamente inexistentes; métodos (seção 3): 

dispensa conceituações -- métodos deveria apresentar somente os passos percorridos pelo autor do 

artigo, um diagrama poderia auxiliar na compreensão do método utilizado; as discussões deveriam 

ser mais aprofundadas. 

 

Parecer 2 

Texto apresenta excesso de citações diretas da literatura; há pequeno número de referências 

mencionadas ao longo do texto; uso de literatura jornalística pouco recomendável no contexto de um 

artigo. 

 

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%; 

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


o Desenvolvimento das tarefas propostas3 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
3 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Shaila R. H. Almeida (No. USP 5419510) 

 

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; seção de trabalhos correlatos deveria apresentar trabalhos similares 

recentes; evitar termos como 'abaixo'' - figuras e tabelas devem ser citadas pelos seus números; 

metodologia não deixa explicítos os critérios de análise. 

 

Parecer 2 

Necessário incluir tabelas de resultados em formato editável, periódicos não aceitam tabelas coladas 

em forma de figura; fonte das tabelas e figuras 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 propostas4 = 70%. 

 
4 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. 

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


• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Eliana de S. A. Santos (No. USP 5551582) 

 

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 propostas5 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
5 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Adriana N. M. dos Santos (No. USP 5990064) 

 

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 

Abstract: falta diferencial; introdução: falta resumo do estado da arte para justificar diferencial; estado 

da arte apresentado somente na discussão; algumas Figuras deveriam ser substituídas por gráficos; 

conclusões deveriam ser aprofundadas; referências deveriam ser atualizadas. 

 

Parecer 2 

Resumo ficou muito longo, incluindo detalhamentos em excesso (p.ex., tipo de teste estatístico 

utilizado); verifique possibilidade de discussão/conclusão ao final do resumo; penúltimo parágrafo 

da Introdução está bem confuso; subdividir métodos em delineamento, amostra, coleta de dados, 

variáveis, análise estatística e aspectos éticos; verifique possibilidade de realizar outros tipos de 

análises quantitativas (testes ou regressões, p.ex.); incluir melhor descrição das variáveis nos métodos 

(características sociodemográficas, escalas - validação e pontos de corte, etc.); seção de resultados 

necessita de reformulação: uma tabela com descrição da amostra; uma tabela sobre práticas dos idosos 

(uso, automedicação, adesão, etc.), ou seja, incluir automedicação na tabela 2; uma tabela sobre 

associação entre características dos idosos em relação aos medicamentos prescritos e à 

automedicação); uma tabela sobre associação entre escalas ACB e MEEM em relação aos 

medicamentos prescritos e à automedicação; incluir fonte em tabelas e figuras (sugestão: "Elaboração 

própria, a partir de dados de FONTE (ANO)"). 

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


 

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 propostas6 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
6 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Rejane de O. Souza (No. USP 6135908) 

 

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 

na 

 

Parecer 2 

Artigo não foi entregue. 

 

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 propostas7 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
7 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. 

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


Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Fillipe S. Romano (No. USP 6510650) 

 

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 propostas8 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
8 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Marina S. de O. Magno (No. USP 7479949) 

 

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: falta diferencial e há excesso de elementos 

não relacionados com o tema; introdução: falta diferencial; alguns resultados poderiam ser 

apresentados em gráficos; maioria das referências não é recente; discussões deveriam ser 

aprofundadas. 

 

Parecer 2 

Artigo está muito longo; não há indicação do periódico a ser encaminhado; literatura está ultrapassada 

na área de conhecimento; necessidade de revisão do texto apresentado; incluir fonte das tabelas 

("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%; 

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


o Desenvolvimento das tarefas propostas9 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
9 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Priscila C. L. da Silva (No. USP 7525825) 

 

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 expressar mais claramente o objetivo; resumo incompleto; introdução: falta diferencial 

e objetivo não foi explicitado; metodologia deveria ser mais detalhada em termos de passos 

percorridos; faltam legendas nas figuras - figuras devem ser citadas no texto; resultados são 

confundidos com metodologia; falta aprofundamento na discussão. 

 

Parecer 2 

Necessária revisão do título e do resumo/abstract, pois estão muito sintéticos em relação ao conteúdo 

do artigo (elaborar sobre contexto do estudo e conclusões); importante inclusão de referências na 

parte inicial da introdução; verificar frases soltas no texto (p.ex., "A disputa orçamentária é um 

momento privilegiado do ciclo das políticas públicas", seria melhor construir um contexto e uma 

conexão em relação à ideia central dos parágrafos); histórico do programa deveria ser incluído na 

parte de revisão de literatura ou na seção de resultados, pois constitui parte da análise (evitar uso de 

numeração do programa, p.ex.2044, pois confunde leitura...); seção discussões e conclusões deveria 

ser reelaborada para apresentação de debate em relação à literatura existente sobre temas 

correlacionados. 

 

Atribuição de conceito na disciplina 

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


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 propostas10 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
10 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Daniélle Santos Lima (No. USP 7553581) 

 

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; introdução: falta diferencial; discussões superficiais; faltam referências 

atuais. 

 

Parecer 2 

Importante ter cuidado no uso de siglas no título e no abstract sem prévia apresentação do significado 

(somente recomendável no caso de termos reconhecidos na área de conhecimento); necessidade de 

verificação de concordância verbal em algumas seções do texto; verifique necessidade de destacar 

melhor os avanços que a técnica traz para área de conhecimento; necessidade de padronização da 

forma de citação das referências no texto do artigo (alguns casos está em maiúsculas, em outros está 

somente primeira maiúscula...); um dos poucos artigos a incluir número de páginas; verificar 

necessidade de incluir fonte das figuras e tabelas (sugestão: "Elaboração própria, a partir de dados 

experimentais"). 

 

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): 

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


o Presença em aula = 30%; 

o Desenvolvimento das tarefas propostas11 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
11 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Rafael Luiz Testa (No. USP 7651375) 

 

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 

na 

 

Parecer 2 

Necessária inclusão de fontes nas figuras e tabelas (sugestão: "Elaboração própria, a partir de dados 

de FONTE (ANO)"); checar extensão do artigo e número de figuras/tabelas, parte do material talvez 

possa ser alocada a um apêndice. 

 

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 propostas12 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
12 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. 

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


Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Thais M. Hypólito (No. USP 8460061) 

 

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 indicar explicitamente o diferencial e o objetivo; seção background deveria ser 

introdução; resultados incompletos; gráficos e tabelas deveriam ser usados para tornar a apresentação 

dos resultados mais legível; referências precisam ser atualizadas. 

 

Parecer 2 

Título e resumo muito longos; necessidade de revisão ortográfica e gramatical do texto; necessidade 

de uso de tempo verbal coerente ao longo do artigo (na versão entregue, há mistura de tempos 

passado, presente e futuro); inserir tabelas em formato editável (periódicos não aceitam tabelas 

coladas em formato de figura); incluir fonte em tabelas (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%; 

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


o Desenvolvimento das tarefas propostas13 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
13 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Rafaela M. de Angelo (No. USP 8512318) 

 

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 

na 

 

Parecer 2 

Artigo não foi entregue. 

 

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 propostas14 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
14 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. 

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


Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Renata K. de Oliveira (No. USP 8517564) 

 

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 expressar mais claramente o objetivo; resumo incompleto; introdução: falta 

diferencial; metodologia deveria ser mais direcionada a apresentar os passos percorridos e não 

aspectos operacionais das bases pesquisadas; tabela 3 parece desnecessária no contexto do artigo; há 

vários erros de escrita; por se tratar de artigo de revisão, resultados e discussão deixam a desejar - 

sugere-se revisitar artigos de revisão publicados de sua área a fim de angariar ideias para composição 

do seu artigo. 

 

Parecer 2 

Há parágrafos sem referências ao longo do texto (Introdução e revisão de literatura); argumento tem 

desenvolvimento negativo sobre meio urbano desde o início do artigo; três últimos parágrafos da 

introdução repetem conteúdos dos métodos e resultados; argumento de atração das pessoas para 

cidades está incorreto (não ocorresomente após TIC e globalização); há excessivo uso de termos 

muito específicos sem prévia apresentação ao leitor (p.ex., capital humano, padrões sustentáveis, 

etc.); texto apresenta citações e conceitos interessantes, no entanto, é necessário estabelecer melhores 

conexões entre temas apresentados; descrição da metodologia está deficiente (p.ex., descrição de 

unitermos utilizados, adoção de operadores booleanos, etc.); necessidade de substituição das fórmulas 

de Excel por equações matemáticas; necessidade de revisão do texto devido a vários erros de 

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


digitação; verifique possibilidade de apresentação dos resultados de forma mais sintética, pois estão 

muito dispersos (sintetizar as tabelas em uma ou duas, excluir os gráficos); concentre esforços na 

análise de redes, que está muito interessante; aprofundar discussão incluindo outros estudos sobre o 

mesmo tema ou temas similares; fonte das tabelas e figuras 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 propostas15 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
15 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Jéssica Dellalibera Santos (No. USP 8647632) 

 

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 

na 

 

Parecer 2 

Artigo não foi entregue. 

 

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 propostas16 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
16 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. 

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


Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Bryna T. H. Otaviano (No. USP 8920706) 

 

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; alguns resultados poderiam ser apresentados em 

gráficos; maioria das referências não é muito recente. 

 

Parecer 2 

Artigo está demasiadamente curto, parece mais um resumo para congresso; verificar necessidade de 

incluir fonte das figuras e tabelas (sugestão: "Elaboração própria, a partir de dados experimentais"). 

 

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 propostas17 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
17 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. 

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


Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Léo Junior C. Alves (No. USP 9073610) 

 

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 ser mais específico; abstract :faltam elementos importantes; língua inglesa do abstract 

tem que ser revisada; introdução: falta resumo do estado da arte para justificar diferencial; estado da 

arte deveria ter artigos correlatos e não somente aspectos conceituais; metodologia: passos 

metodológicos não foram apresentados; necessário melhorar legendas de figuras e tabelas; 

discussões: deveriam se aprofundadas - vários parágrafos não dizem respeito aos resultados obtidos. 

 

Parecer 2 

Título e resumo precisam ser melhorados, pois estão pouco informativos ou atraentes ao leitor; parte 

da introdução não tem referências apropriadamente indicadas; texto apresentado em linguagem muito 

informal/descrição pessoal, em lugar de linguagem mais científica; necessário sintetizar melhor 

argumentos da introdução; necessário incluir referências apropriadas na revisão de literatura; 

argumentos sobre capital humano parecem deslocados na seção de desigualdade no contexto teórico 

e aplicado; figuras 8, 9 e 10 devem ser incluídas na forma de tabelas (usando ferramentas de tabela 

editável, a maioria dos periódicos não aceita em forma de figura); seções de métodos e discussão 

estão bastante limitadas, falta conexão entre revisão de literatura, métodos e discussão dos resultados 

obtidos. 

 

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


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 propostas18 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
18 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Thais L. D. e Souza (No. USP 9412191) 

 

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 

Introdução: falta estado da arte para evidenciar diferencial, vários parágrafos são desnecessários no 

contexto do artigo - é preciso elaborar texto mais conciso; equações devem ser numeradas e citadas 

no texto; alguns resultados poderiam ser mostrados em gráficos; discussões deveriam ser mais 

aprofundadas. 

 

Parecer 2 

Título poderia ser mais esclarecedor em relação ao conteúdo do artigo (sugestão: "Analysis of critic 

reviews in relation to consumption of movies with release gap in Brazil"); necessária revisão de 

concordância e gramática em língua inglesa (p.ex., no abstract, em lugar de "releases gap" deveria 

ser "release gaps"); verificar possibilidade de elaborar frases em formato direto, organizando a 

sequência de ideias para melhor entendimento do conteúdo (p.ex., no abstract, "using regression 

analyses applied to data of the movie market 2007-2018 from the Box Office Mojo and Rotten 

Tomatoes split between simultaneous and non-simultaneous releases" deveria ser "using regression 

analyses split between simultaneous and non-simultaneous releases applied to data of the movie 

market from the Box Office Mojo and Rotten Tomatoes during 2007-2018"; no resumo, faltou incluir 

alguma conclusão derivada dos resultados obtidos; a última frase do segundo parágrafo da introdução 

está solta, pois refere-se a métodos, em lugar de contextualização (deveria constar no meio da próxima 

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


frase); verificar uso de apóstrofo (p.ex., "American experts' and consumers' (or users') reviews..."); 

incluir nomes de instituições por extenso antes de incluir siglas (p.ex., ANCINE); fonte das tabelas e 

figuras deve ser modificada para "Elaboração própria, a partir de dados de FONTE (ANO)"; checar 

uso de alguns termos que ficaram estranhos em inglês (p.ex., "hurts film at theaters consumption" na 

pág.7, o uso do termo "hurts" ficou esquisito na frase); verificar conteúdo da figura 3, parece que é o 

mesmo gráfico dos dois lados; seria melhor incluir uma matriz para variáveis de controle na equação 

da pág.14, em lugar de mencionar que variáveis de controle foram omitidas da equação. 

 

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 propostas19 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
19 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Milla A. de Almeida (No. USP 9534392) 

 

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: falta diferencial do trabalho; verificar 

direitos autorais de figuras usadas; texto misturando línguas portuguesa e inglesa; introdução muito 

longa e com elementos desnecessários para artigo; somente no final da introdução fica claro que se 

trata de uma revisão sistemática; na introdução deveriam ser citadas outras revisões e o diferencial da 

sua revisão em relação àquelas já publicadas; metodologia precisa ser mais detalhada; resultados 

deveriam apresentar tabelas e/ou gráficos; discussão não apresentada; artigo incompleto; 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 

Necessária revisão do título para indicação de que é revisão de literatura (sugestão: "Bioethanol 

production by-products: Systematic review of its chemical composition, environmental impacts and 

value-adding applications"); cuidado com frases soltas (p.ex., "Desde a extração de matéria-prima até 

o produto final." no resumo deveria ser parte da frase anterior); sugestão: seguir padrão de 

apresentação de revisão sistemática de literatura de Moher et al. (https://www.equator-

network.org/reporting-guidelines/prisma/), inclusive com tradução para português 

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


(http://www.scielo.br/pdf/ress/v24n2/2237-9622-ress-24-02-00335.pdf); necessidade de síntese dos 

resultados em forma de tabela ou quadro. 

 

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 propostas20 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
20 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Lilian F. dos S. Lacerda (No. USP 9691015) 

 

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 não apresentado; a linguagem do artigo está clara e me parece que o artigo poderá ter um 

conteúdo com contribuição. No entanto, a avaliação está prejudicada porque o trabalho não foi 

finalizado. 

 

Parecer 2 

Necessário revisão do texto para maior inserção na literatura da área. 

 

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 propostas21 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
21 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. 

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


Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Laura L. O. dos Santos (No. USP 9901662) 

 

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 

na 

 

Parecer 2 

Artigo não foi entregue. 

 

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 propostas22 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
22 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. 

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


Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Gerson N. Cardoso (No. USP 10129430) 

 

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 

na 

 

Parecer 2 

Artigo não foi entregue. 

 

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 propostas23 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
23 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. 

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


Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Marcos H. Gonçalves (No. USP 10384338) 

 

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 expressar mais claramente o objetivo; linguagem muito coloquial em várias partes do 

texto; resumo incompleto; estado da arte e metodologia não explicitadas; referências deveriam ser 

atualizadas e de veículos correlatos; verificar direito autoral de figuras utilizadas. 

 

Parecer 2 

Importante melhorar o título para refletir o conteúdo do artigo (sugestão: "Evolução do movimento 

negro no Brasil: Uma revisão de Zumbi vs. Isabel no Século XXI"); necessária revisão do resumo 

para inclusão de discussão/conclusão do artigo; importante incluir referências bibliográficas ao longo 

da introdução e demais partes da revisão de texto, de forma a amparar argumentação principal do 

artigo. 

 

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%; 

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


o Desenvolvimento das tarefas propostas24 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
24 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Marília M. R. Pinto (No. USP 10386942) 

 

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 expressar mais claramente o objetivo; resumo incompleto; estado da arte não 

explicitado; introdução: falta diferencial; referências deveriam ser atualizadas e de veículos 

correlatos; discussão não apresentada. 

 

Parecer 2 

Título e resumo poderiam ser melhorados para serem mais atraentes aos leitores, especialmente 

destacando contribuição para área de conhecimento no resumo; artigo está demasiadamente curto, 

parece mais um resumo para congresso; falta contextualização substancial em relação às pesquisas 

atuais na área de conhecimento no desenvolvimento e na discussão; figura 3 e fórmulas devem ser 

inseridas usando instrumentos de edição de texto (formato editável), pois formato de figura não é 

usualmente aceito em periódicos; verificar necessidade de incluir fonte das tabelas (sugestão: 

"Elaboração própria, a partir de dados experimentais"). 

 

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): 

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


o Presença em aula = 30%; 

o Desenvolvimento das tarefas propostas25 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
25 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Donald V. A. da Silva (No. USP 10387025) 

 

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 propostas26 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
26 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Nadir A. M. E. da Silva (No. USP 10542824) 

 

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; introdução: faltam resumo do estado da arte e diferencial; metodologia 

deveria ser mais detalhada; discussões praticamente ausentes. 

 

Parecer 2 

Necessária revisão do título para melhor indicação do local de pesquisa (sugestão: "Ambiência em 

instituições de longa permanência para idosos: Análise de percepções dos moradores e familiares na 

zona sul de São Paulo"); verificar necessidade de inclusão do contexto da pesquisa na introdução 

(p.ex., menção ao programa de pós-graduação e à unidade de pesquisa, EACH); importante incluir 

maior detalhamento sobre métodos de pesquisa, especialmente considerando que a pesquisa foi 

definida como qualitativa, mas foram analisados dados quantitativos da seção de perguntas fechadas 

do questionário aplicado (sugere-se realocar três primeiros parágrafos da seção de resultados e 

discussão para seção de material e métodos, assim como adicionar detalhes sobre análise quantitativa 

descritiva realizada); revisar apresentação dos dados para análise comparativa entre ambas as 

instituições na seção de resultados (especialmente gráficos); tabelas deveriam ser apresentadas como 

colunas contendo frequência de respostas em cada categoria; seria interessante compor um 

instrumento de auditoria do ambiente das instituições para observação da pesquisadora, como forma 

de comparação da percepção dos residentes; verificar possibilidade de inclusão de outros dados 

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


sociodemográficos e econômicos para comparação de percepções entre diferentes residentes 

(segundo sexo, escolaridade, etnia, etc.). 

 

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 propostas27 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
27 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Kyung Ha Lee (No. USP 10542928) 

 

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 ser mais específico; abstract: falta diferencial; introdução falta resumo do estado da 

arte para justificar diferencial; estado da arte deveria ter artigos mais recentes; metodologia: artigo 

não deve citar o que não faz, métodos descritos superficialmente; vários elementos do referencial 

teórico não devem fazer parte do artigo - aqui deveriam ser incluídos trabalhos similares; resultados 

não deveriam citar referências, mas se ater ao que obteve com os métodos. 

 

Parecer 2 

Necessária revisão do título para melhor apontamento sobre conteúdo do artigo; importante revisão 

da seção de resultados para síntese dos achados identificados na literatura (sugere-se inclusão de um 

único quadro com tendências identificada e respectiva classificação de arquétipos). 

 

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%; 

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


o Desenvolvimento das tarefas propostas28 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
28 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. 
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Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 
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AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Gustavo K. A. Monea (No. USP 10664862) 

 

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 ser mais específico; abstract: falta diferencial; introdução: falta resumo do estado da 

arte para justificar diferencial; estado da arte deveria incluir artigos mais recentes; discussão apresenta 

vários parágrafos que resumem o que foi feito e que não constituem discussões. 

 

Parecer 2 

Revisão do título para melhorar compreensão do conteúdo do artigo (p.ex., Evolução da 

Complexidade Econômica das Mesorregiões Brasileiras entre 1994-2017) necessidade de revisão do 

texto para melhoria da leitura (excesso de uso de gerúndio e várias frases soltas/cortadas); iniciar os 

resultados com comentários, depois inserindo as tabelas e as figuras; realizar revisão de ortografia e 

gramática do texto, há alguns pontos com problemas de concordância verbal; há alguns erros de 

digitação ao longo do texto; apresentação da figura 3 está um pouco confusa; incluir nos métodos e 

nos resultados que há material adicional nos anexos e apêndices; incluir fonte em 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: 

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


• Participação em sala de aula (peso 3): 

o Presença em aula = 30%; 

o Desenvolvimento das tarefas propostas29 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
29 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 
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 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Ana Claudia Gütschou Sampaio (No. USP 10757622) 

 

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 muito longo; resumo incompleto; há erros de escrita; textos introdutórios com informações 

desnecessárias; texto em primeira pessoa (verificar se esta é a prática da área, pois não é comum no 

texto científico da maioria das áreas de pesquisa); estado da arte e metodologia não apresentadas; 

referências deveriam ser atualizadas e de veículos correlatos. 

 

Parecer 2 

Título muito longo (sugestão: abordagens etnográficas do consumo e uso da moda infantil no 

Minhocão, São Paulo); necessidade de revisão ortográfica e gramatical do texto; artigo tem muitas 

citações diretas, seria mais interessante incluir reflexões/processamento da própria autora sobre 

material incorporado; sugestão importante quanto aos resultados obtidos: considerar melhor a questão 

exposta na descrição do episódio da avó e criança em sua conexão com contexto urbano, assim como 

aprofundar o papel de cada uma das abordagens etnográficas na construção da percepção do todo no 

consumo e uso da moda infantil (falta elaboração sobre material e figuras/fotos coletados). 

 

Atribuição de conceito na disciplina 

A avaliação da disciplina foi baseada nos seguintes critérios, apresentados no programa e na primeira 

aula: 

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


• Participação em sala de aula (peso 3): 

o Presença em aula = 30%; 

o Desenvolvimento das tarefas propostas30 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
30 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Lilian O. B. V. Cliquet (No. USP 10778240) 

 

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 expressar mais claramente o objetivo; alguns erros de escrita; resumo incompleto; 

estado da arte não explicitado; referências deveriam ser atualizadas e de veículos correlatos; alguns 

resultados ficariam melhores apresentados em gráficos. 

 

Parecer 2 

Título necessita revisão para informar ao leitor sobre conteúdo do artigo; importante revisão 

ortográfica e gramatical do texto (especialmente crase e acento agudo); um dos poucos artigos a 

incluir número de páginas e linhas; resumo/abstract necessitam incluir resultados e discussão; 

desenvolvimento da introdução necessita de maior foco no tema do trabalho, argumentos estão muito 

dispersos em relação ao tópico principal; necessidade de reformulação do texto para construção de 

frases diretas; último parágrafo da introdução contém parte do material e métodos, que é 

desnecessária; descrição dos subitens da seção material e métodos necessita revisão (p.ex., desenho 

do estudo necessita foco somente no delineamento: longitudinal/transversal; 

observacional/intervenção, etc.); foco do artigo está muito disperso entre descrição dos instrumentos 

e procedimentos da intervenção educacional em relação à descrição dos resultados da intervenção; 

necessidade de apresentação de teste de diferenças entre médias dos grupos, além da estatística 

descritiva, de forma a caracterizar efeitos da intervenção; há descolamento entre proposta 

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


inicial/revisão de literatura do estudo, descrição de material e métodos e resultados (somente 

caracterização da amostra), pois a parte inicial do artigo (introdução/material e métodos) gera 

impressão ao leitor que haveria avaliação dos efeitos da intervenção por meio de comparação entre 

grupos (que não é feita nos resultados); discussão inclui aspectos que não são trabalhados nos 

resultados (p.ex., resultados de metodologia ensino-aprendizagem, inserção digital dos idosos como 

efeito da intervenção, etc.). 

 

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 propostas31 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
31 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Cintia F. Soares (No. USP 10778507) 

 

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 

na 

 

Parecer 2 

Artigo não foi entregue. 

 

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 propostas32 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
32 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. 

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


Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Crislaine de O. Santos (No. USP 10834058) 

 

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 propostas33 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
33 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Italo V. F. de Paula (No. USP 11020448) 

 

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 contextualização e diferencial; inglês do abstract precisa ser profundamente revisado; 

figura 1 deveria ser citada como tabela; todos os elementos (figuras, tabelas) devem ser citados e 

discutidos; referências antigas. 

 

Parecer 2 

Necessária revisão do texto em ortografia e gramática (especialmente concordância e erros de 

digitação); verificar necessidade de incluir número do parecer e CAEE de Comitê de Ética em 

Pesquisa nos métodos; revisar forma de apresentação das tabelas (não incluir diretamente a saída do 

SPSS, reformular para melhor visualização dos dados); incluir uma tabela descritiva das 

características dos atletas (idade, sexo, tempo de treinamento, etc.); importante incluir limitações do 

estudo na discussão. 

 

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%; 

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


o Desenvolvimento das tarefas propostas34 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
34 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Danielle A. Brandao (No. USP 11023559) 

 

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 

Abstract: tempos verbais deveriam estar no passado ou presente, faltam elementos no abstract - 

sugere-se rever a aula que apresentou este assunto; trabahos correlatos trazem conceitos e não 

trabalhos similares; não há resultados. 

 

Parecer 2 

Necessidade de revisão de ortografia e gramática (especialmente posicionamento de vírgulas, 

algumas entre sujeito e verbo); verificar falta de referências em alguns parágrafos da introdução e 

revisão de literatura; seção de procedimentos metodológicos inicia-se com revisão de literatura, 

sugere-se realocar a outra parte do texto e incluir na seção somente descrição de material e métodos; 

necessária revisão do artigo para refletir o conteúdo no resumo, objetivos e métodos, pois contém 

somente uma proposta inicial, ainda sem 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%; 

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


o Desenvolvimento das tarefas propostas35 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
35 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Andrei C. T. Paza (No. USP 11179150) 

 

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 propostas36 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
36 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Aline C. da Silva (No. USP 11308723) 

 

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 

Falta resumo e abstract; alguns erros de escrita (principalmente crase); introdução muito longa; 

introdução: falta resumo do estado da arte para justificar diferencial; metodologia deveria ser mais 

detalhada; Tabelas 1 e 2 trazem informações desnecessárias; a forma de apresentação dos resultados 

(cada artigo em particular) é cansativa e não usada em artigos de revisões; akguns dados poderiam 

ser apresentados em gráficos; faltam discussões. 

 

Parecer 2 

Falta resumo/abstract; revisão gramatical necessária; verifique possibilidade de revisar os argumentos 

da introdução, pois parte dos temas apresentados tem pouca conexão com o objeto de pesquisa do 

artigo (p.ex., parte do primeiro e do quarto parágrafo têm foco muito diferente do tema geral); último 

parágrafo da introdução apresenta o objetivo de forma confusa e muito extensa, pois inclui parte de 

descrição dos métodos; importante explicar porque foi selecionada revisão integrativa em lugar de 

revisão sistemática assim como motivo para não utilizar estratégia de busca PICOS; descrição das 

formas de diagnóstico de depressão incluída após tabela 2 parece fora de lugar (incluir na introdução 

ou em métodos); mencionar na tabela 2 se pontuação maior é melhor ou pior para cada escala; seria 

interessante subdividir os resultados entre análise das escalas utilizadas (importante: isso não parece 

ser um dos principais objetivos do artigo, no início da introdução...) e efeitos da atividade física sobre 

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


depressão; quanto à maior prevalência de mulheres, é importante lembrar que usualmente têm maior 

adesão a cuidados em saúde (em geral, não somente atividade física); tabelas 3 e 4 deveriam ser 

somente uma tabela (veja que siglas usadas na tabela 3 são confusas, rever a classificação das 

atividades para denominações mais gerais: p.ex., atividade aeróbica, atividade de baixa intensidade, 

etc.); descrição dos resultados junto com discussão em uma única seção sem subdivisões ficou 

confusa; seria importante apontar resultados em mudanças percentuais dos indicadores de desfecho 

selecionados (grupo controle vs intervenção ou antes e depois da intervenção), assim como nível de 

significância das mudanças; seria importante destacar na conclusão se discordâncias entre estudos 

refletem diferenças nos tipos/intensidades da atividade física adotada ou diferenças nas medidas de 

desfecho selecionadas pelos autores; verificar necessidade de inserir fontes nas tabelas (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 propostas37 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 
37 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. 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Felipe A. de Almeida (No. USP 11312371) 

 

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 muito longo; resumo incompleto; introdução não evidencia diferencial e estado da arte; estado 

da arte não apresentado; referências deveriam ser atualizadas e de veículos correlatos; métodos 

descritos muito superficialmente. 

 

Parecer 2 

Artigo está demasiadamente curto, parece mais um resumo para congresso; verificar necessidade de 

incluir fonte das figuras e tabelas (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 propostas38 = 70%. 

 
38 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. 

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


• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 



Universidade de São Paulo 

Redação Científica (EAH-0003) 

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques 

 Profa. Dra. Flávia Mori Sarti 

 

AVALIAÇÃO DO ARTIGO FINAL 

ATRIBUIÇÃO DE CONCEITO EM DISCIPLINA 

 

Adriana Dias Candido (No. USP 11312666) 

 

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 poderia ser mais específico; abstract: falta diferencial; introdução falta resumo do estado da 

arte para justificar diferencial; estado da arte poderia ter artigos mais recentes; metodologia deveria 

incluir como foi feita análise com mais detalhes; figuras em português (deveriam estar na língua usada 

no artigo - inglês); conclusões indicam mais pontos negativos do que positivos. 

 

Parecer 2 

Necessidade de revisão do título para maior detalhamento do conteúdo do estudo; justificativa de dois 

abstracts; importante revisão da tradução para inglês no texto inteiro, pois várias frases estão confusas 

ou indecifráveis, incluindo termos pouco reconhecidos/utilizados em língua inglesa; importante 

descrever como foram selecionadas participantes para amostra de pesquisa qualitativa em 

profundidade; tabela 1 já é parte dos resultados; desnecessário incluir parte do questionário como 

figura; incluir justificativa sobre prazo de levantamento de dados limitado na pesquisa quantitativa 

(somente 8 dias); resultados e discussão estão apresentados em forma invertida na seção (seria 

importante primeiro apresentar cada resultado obtido e depois incluir comentários com discussão). 

 

Atribuição de conceito na disciplina 

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


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 propostas39 = 70%. 

• Entrega do artigo final (peso 2); 

• Avaliação do artigo final (peso 5). 

 

 
39 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. 


