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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 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 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. 


