
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 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. 


