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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 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 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. 


