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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; metodologia deveria ser mais direcionada a apresentar os passos percorridos e não 

aspectos operacionais das bases pesquisadas; tabela 3 parece desnecessária no contexto do artigo; há 

vários erros de escrita; por se tratar de artigo de revisão, resultados e discussão deixam a desejar - 

sugere-se revisitar artigos de revisão publicados de sua área a fim de angariar ideias para composição 

do seu artigo. 

 

Parecer 2 

Há parágrafos sem referências ao longo do texto (Introdução e revisão de literatura); argumento tem 

desenvolvimento negativo sobre meio urbano desde o início do artigo; três últimos parágrafos da 

introdução repetem conteúdos dos métodos e resultados; argumento de atração das pessoas para 

cidades está incorreto (não ocorresomente após TIC e globalização); há excessivo uso de termos 

muito específicos sem prévia apresentação ao leitor (p.ex., capital humano, padrões sustentáveis, 

etc.); texto apresenta citações e conceitos interessantes, no entanto, é necessário estabelecer melhores 

conexões entre temas apresentados; descrição da metodologia está deficiente (p.ex., descrição de 

unitermos utilizados, adoção de operadores booleanos, etc.); necessidade de substituição das fórmulas 

de Excel por equações matemáticas; necessidade de revisão do texto devido a vários erros de 

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


digitação; verifique possibilidade de apresentação dos resultados de forma mais sintética, pois estão 

muito dispersos (sintetizar as tabelas em uma ou duas, excluir os gráficos); concentre esforços na 

análise de redes, que está muito interessante; aprofundar discussão incluindo outros estudos sobre o 

mesmo tema ou temas similares; fonte das tabelas e figuras deve ser modificada para "Elaboração 

própria, a partir de dados de FONTE (ANO)". 

 

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. 


