
 
 

CCP-Comissão Coordenadora de Programa  

PPG-LETRA 

 

 
São Paulo, 19 de dezembro de 2019 

 

Ref. Relatório CAPES 

 

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

 

Venho solicitar sua colaboração para o fornecimento dos dados que deverão constar do 

relatório Sucupira-CAPES.  

 

A partir deste ano, será dada especial atenção à formação de pesquisadores, motivo pelo qual 

solicito especial atenção no preenchimento. O destino de nossos mestres e doutores será 

avaliado com grande destaque, pois, no entendimento dos organismos ligados à pós-

graduação no Brasil, o objetivo da pós-graduação é a formação qualificada de pesquisadores.  

 

Portanto, toda e qualquer produção de egresso terá um impacto muito grande na avaliação do 

programa e será decisiva para a nota atribuída ao PPG. Quando essa atuação (publicação ou 

outro) estiver relacionada ao orientador(a), será mais positivo para o programa, pois mostrará 

o caráter de formação de pesquisadores mantido pelo programa. 

 

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

do conceito do Programa (5) ou sua alteração. Com o LETRA, almejamos manter esse 

conceito e, preferivelmente, aumentá-lo. 

 

O formulário a preencher está no site. Ele tem por objetivo central compreender como a 

formação no Mestrado ou Doutorado contribuiu para sua atuação profissional atual. Ele 

também tem a função de verificar quais as repercussões de sua dissertação ou tese para a 

academia e/ou para a sociedade. Por isso, solicito especial atenção no preenchimento, para 

podermos compreender como a formação em nosso programa contribuiu de alguma forma 

para o seu desenvolvimento profissional/enquanto pesquisador. 

 

Todos os egressos/ex-alunos, dos últimos 5 anos, deverão preencher o minirrelatório, com 

quaisquer atividades que tenham desenvolvido. 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. 

 
Atenciosamente, 

Eliane Gouvêa Lousada 

Coordenadora do Programa - LETRA-Letras Estrangeiras e Tradução 


