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O objetivo do artigo é apresentar os resultados parciais de um programa de letramento digital de idosos 
realizado na Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI - EACH E ICMC - USP).  
 
Pontos fortes do artigo são:  
- referências e temática atuais,  
- estrutura do artigo,  
- figuras que ilustram o aplicativo usado nas aulas, 
- tabelas com informações claras, 
- descrição minuciosa da metodologia,  
- resultados que evidenciam a importância de programas deste tipo 
- apresenta as limitações do estudo. 
 
Sugestões:  
- incluir objetivo e resultados principais no resumo; 
- incluir objetivos do artigo na introdução; 
- diminuir o tamanho dos parágrafos; 
- não mencionar itens em Apêndices/Anexos, pois não são permitidos pela revista; 
- excesso de tabelas e figuras - a revista permite apenas 6; 
- rever quais dados merecem ser priorizados no texto e deixar o restante nas tabelas; 
- colocar os dois primeiros parágrafos da discussão na introdução; 
- tomar cuidado ao usar generalizações, pois pode causar confusão (p.e. "estudos espanhóis indicaram 
maior distanciamento da população idosa ao acesso a tecnologia (Castilla et al, 2016). No entanto, no 
Brasil esse distanciamento parece não acontecer.") 
- melhorar a conclusão, pois está muito breve, e amarrá-la com os objetivos.
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