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Ref. Relatório CAPES 
 
Caro(a) colega, 
 
Venho solicitar mais uma vez sua colaboração para o fornecimento dos dados que deverão constar 
do relatório Sucupira-CAPES 2020. Como discutimos nas reuniões do PPG-LETRA, o bom 
preenchimento do minirrelatório é essencial para que façamos um bom relatório Sucupira-CAPES, 
refletindo os nossos pontos positivos e a excelência do nosso programa. 
 
Portanto, teremos uma tarefa difícil e trabalhosa, pois, dessa avaliação depende a manutenção da 
nota do Programa (5), seu aumento ou sua diminuição. Como todos sabem, com a mudança para o 
LETRA, almejamos manter a nota ou, preferivelmente, aumentá-la, o que demandará o esforço de 
todos: docentes, discentes, egressos, secretaria, coordenação. Tendo em vista que 2020 é o último 
ano do quadriênio, será necessária especial atenção no envio e informação de todas as informações 
pertinentes. 
 
Três ações são necessárias para que o relatório CAPES 2020 seja bem elaborado: 
 
- atualização do Lattes, da maneira mais precisa possível, permitindo que os dados sejam 
recuperados na plataforma Sucupira e agendamento de um horário para conferência de dados, com 
a secretaria; 
 
- preenchimento do Minirrelatório docente, necessário para que possamos redigir uma proposta 
coerente do PPG, sobretudo do ponto de vista qualitativo. No Minirrelatório devem ser informadas 
ações essenciais para o PPG, tais como inserção social, internacionalização, visibilidade, entre 
outras. Tudo é importante no Minirrelatório, não apenas a produção intelectual, pois tudo pode 
contar, de uma forma ou de outra. Consultem o nosso site, para verificar o que pode ser considerado 
importante; 
 
- disponibilização dos arquivos correspondentes às suas publicações em livros/capítulos, que terão 
que ser inseridos na Plataforma Sucupira. Esses arquivos podem ser solicitados às editoras, com a 
informação de que são de acesso restrito aos avaliadores, coordenadores e técnicos e que, portanto, 
não são comercializados. 
 
Portanto, solicito especial atenção para a necessidade do preenchimento cuidadoso de todos os 
campos solicitados e da inserção de todos os dados relevantes. 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
Eliane Gouvêa Lousada 

Coordenadora do Programa LETRA 
 


