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Ref. Relatório CAPES 

 

Caro(a) aluno(a) e ex-aluno (a), 

 

Venho solicitar mais uma vez sua colaboração para o fornecimento dos dados que deverão 

constar do relatório CAPES. Desta vez, faremos, pela primeira vez, o relatório com as 

informações do novo programa LETRA. Será um grande desafio para todos nós, pois 

precisaremos dar informações de forma a mostrar que o novo programa, reestruturado a partir 

do PPG em Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês, é mais consistente e 

mais bem estruturado do que o anterior.  

 

Portanto, teremos uma tarefa difícil e trabalhosa, pois, dessa avaliação depende a manutenção 

do conceito do Programa (5) ou sua alteração. Com a mudança para o LETRA, almejamos 

manter a nota ou, preferivelmente, aumentá-la. 

 

Os formulários a preencher são os que constam no site. Favor preencher os documentos 

“Minirrelatório discente 2018” e “Produção intelectual”. Esses formulários são bem abrangentes 

e têm funções distintas: 

- o Minirrelatório visa a dar elementos para preenchimento da “proposta” do PPG. Nele, são 

inseridas informações que atestam não apenas a produção intelectual, mas, também, a 

visibilidade do PPG, a inserção social, a soliedariedade com outras instituições de ensino etc.  

- o formulário “Produção intelectual” destina-se a informar, sobretudo, dados sobre publicações 

(textos em anais de congressos, resenhas, resumos, artigos, capítulos, livros etc) e apresentações 

(das mais variadas). 

 

Se você não realizou nenhuma atividade, favor preencher o documento “Sem produção em 

2018”. Porém, consulte antes os formulários, pois há muitas atividades, principalmente no 

Minirrelatório, que podem indicar uma grande contribuição ao PPG. 

 

Solicito especial atenção para a necessidade do preenchimento cuidadoso de todos os campos 

solicitados e da inserção de todos os dados relevantes. 

 

Em cada campo, foram inseridos exemplos para ajudá-lo(a) na tarefa. 

 

Qualquer dúvida, entre em contato com a secretaria. 

 

Lembrem-se de que alunos egressos até 3 anos continuam contando para o programa, portanto 

indiquem o que estão fazendo no momento e coloquem toda a sua publicação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Eliane Gouvêa Lousada 

Coordenadora do Programa 

Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês 

LETRA-Letras Estrangeiras e Tradução 


