
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 

 

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 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. 


