
 
 

São Paulo, 18 de dezembro de 2020  
 
Ref. Relatório CAPES 
 
 
Caro(a) egresso(a),  
 
Venho solicitar mais uma vez sua colaboração para o fornecimento dos dados que deverão 

constar do relatório CAPES (Plataforma SUCUPIRA). Dessa avaliação depende a 

possibilidade de bom funcionamento do nosso programa de pós-graduação, é preciso 

lembrar que obtivemos nota 4 por dois quadriênios consecutivos, a manutenção desse 

conceito significa a perda de todas as bolsas vigentes e na impossibilidade de receber 

novas levas, ademais, a verba Proap também está ameaçada. Diante desse quadro 

gravíssimo, é fundamental nosso esforço em conjunto para que alteremos nosso conceito 

e voltemos à nota 5. 

É importante dizer que, se o aluno egresso já era peça fundamental para demonstrar a 

qualidade do trabalho do programa, a partir de agora, a produção e a atuação do egresso 

terão um peso maior, pois serão usados como forma de avalizar a qualidade dos 

programas e sua capacidade de formar profissionais e pesquisadores capazes de produzir 

conhecimento. 

 Os formulários a preencher são os que constam no site. Se você não realizou nenhuma 

atividade, favor preencher o documento “Sem produção em 2020”. Caso contrário, favor 

preencher os documentos “Minirrelatório discente 2020” e “Produção intelectual”.  

Pode acontecer que algo que você não considera uma produção ou atuação de interesse 

para o programa seja, sim, importante. Como coordenadora, estarei à sua disposição para 

responder dúvidas a respeito.  

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 de pós-graduação. Lembrem-se de que os alunos egressos até 5 anos continuam 

contando para o programa, e nesta avaliação terão um grande peso, portanto indiquem o 

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

 
Atenciosamente, 

                         Profa. Dra. Margareth Santos  
                         Coordenadora do Programa Língua Espanhola e  
                         Literaturas Espanhola e Hispano-Americana 


