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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; resumo incompleto; introdução: falta diferencial 

e objetivo não foi explicitado; metodologia deveria ser mais detalhada em termos de passos 

percorridos; faltam legendas nas figuras - figuras devem ser citadas no texto; resultados são 

confundidos com metodologia; falta aprofundamento na discussão. 

 

Parecer 2 

Necessária revisão do título e do resumo/abstract, pois estão muito sintéticos em relação ao conteúdo 

do artigo (elaborar sobre contexto do estudo e conclusões); importante inclusão de referências na 

parte inicial da introdução; verificar frases soltas no texto (p.ex., "A disputa orçamentária é um 

momento privilegiado do ciclo das políticas públicas", seria melhor construir um contexto e uma 

conexão em relação à ideia central dos parágrafos); histórico do programa deveria ser incluído na 

parte de revisão de literatura ou na seção de resultados, pois constitui parte da análise (evitar uso de 

numeração do programa, p.ex.2044, pois confunde leitura...); seção discussões e conclusões deveria 

ser reelaborada para apresentação de debate em relação à literatura existente sobre temas 

correlacionados. 

 

Atribuição de conceito na disciplina 

https://edisciplinas.usp.br/acessar/


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. 


