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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 

Introdução: falta estado da arte para evidenciar diferencial, vários parágrafos são desnecessários no 

contexto do artigo - é preciso elaborar texto mais conciso; equações devem ser numeradas e citadas 

no texto; alguns resultados poderiam ser mostrados em gráficos; discussões deveriam ser mais 

aprofundadas. 

 

Parecer 2 

Título poderia ser mais esclarecedor em relação ao conteúdo do artigo (sugestão: "Analysis of critic 

reviews in relation to consumption of movies with release gap in Brazil"); necessária revisão de 

concordância e gramática em língua inglesa (p.ex., no abstract, em lugar de "releases gap" deveria 

ser "release gaps"); verificar possibilidade de elaborar frases em formato direto, organizando a 

sequência de ideias para melhor entendimento do conteúdo (p.ex., no abstract, "using regression 

analyses applied to data of the movie market 2007-2018 from the Box Office Mojo and Rotten 

Tomatoes split between simultaneous and non-simultaneous releases" deveria ser "using regression 

analyses split between simultaneous and non-simultaneous releases applied to data of the movie 

market from the Box Office Mojo and Rotten Tomatoes during 2007-2018"; no resumo, faltou incluir 

alguma conclusão derivada dos resultados obtidos; a última frase do segundo parágrafo da introdução 

está solta, pois refere-se a métodos, em lugar de contextualização (deveria constar no meio da próxima 

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


frase); verificar uso de apóstrofo (p.ex., "American experts' and consumers' (or users') reviews..."); 

incluir nomes de instituições por extenso antes de incluir siglas (p.ex., ANCINE); fonte das tabelas e 

figuras deve ser modificada para "Elaboração própria, a partir de dados de FONTE (ANO)"; checar 

uso de alguns termos que ficaram estranhos em inglês (p.ex., "hurts film at theaters consumption" na 

pág.7, o uso do termo "hurts" ficou esquisito na frase); verificar conteúdo da figura 3, parece que é o 

mesmo gráfico dos dois lados; seria melhor incluir uma matriz para variáveis de controle na equação 

da pág.14, em lugar de mencionar que variáveis de controle foram omitidas da equação. 

 

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. 


