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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 muito longo; abstract muito longo e sem evidenciar diferencial; objetivo deve fazer parte da 

seção de introdução; texto mistura métodos e resultados; alguns elementos da introdução parecem 

fazer parte de métodos; texto precisa ser reestruturado como artigo científico;discussões praticamente 

inexistentes. 

 

Parecer 2 

Revisão do título para sintetizar informações necessárias ao leitor (sugestão: "Treinamento 

Intervalado em Alta Intensidade (HIIT): Como quantificar e planejar a carga interna de treinamento? 

Um estudo piloto"; abstract está um pouco longo; incluir fonte nas tabelas e figuras (sugestão: 

"Elaboração própria, a partir de dados de FONTE (ANO)"; no caso de dados experimentais, usar: 

"Elaboração própria, a partir de dados experimentais"); parte da seção de material e métodos inclui 

resultados (a partir da pág.4, excluindo-se descrição dos protocolos de exercícios e subseção análise 

estatística, que devem ser mantidos como parte de métodos); seção de resultados necessita de revisão 

para inclusão de comentários sobre dados obtidos nos experimentos (incluir comentários sobre cada 

gráfico); seção de discussões necessita de comparação dos resultados com demais estudos 

identificados na literatura. 

 

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


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. 


