
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 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. 


