
 
 

 

 

 

 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2021 

 

 

Assunto: Relatório CAPES 

 

 

Prezado(a) pós-graduando(a):  

  

Dirijo-me a você para solicitar a entrega, impreterivelmente, até o dia 30 de 

janeiro de 2022 dos formulários que cada aluno do programa deve preencher com os 

dados que precisam constar do relatório CAPES de 2021. Não se esqueça de que a 

entrega desses dados é um compromisso de todos os docentes e alunos com o Programa. 

O relatório é o meio de avaliação do Curso, o que significa que a não entrega de 

qualquer dado, principalmente da produção científica, pode acarretar um rebaixamento 

do conceito de nosso Programa. Os formulários devem ser preenchidos por todos os 

alunos, tanto bolsistas da CAPES, CNPq, FAPESP, ou de outras instituições quanto não 

bolsistas, pois este não é um relatório científico referente a bolsas concedidas.   

O atraso de um aluno implica o atraso de todo o trabalho, porque, por exemplo, 

não se pode começar a digitar a produção científica, enquanto todas as fichas cadastrais 

não estiverem no sistema e assim por diante.  

A todos os alunos, peço a gentileza de criar (se já não o fizeram) seu 

identificador digital ORCID. É, no essencial, uma identificação digital de cada 

pesquisador, armazenada em endereço único na internet e que vem sendo 

progressivamente mais solicitada. Hoje, isso é exigido em muitas situações (agências de 

fomento, periódicos científicos...). Criar, gratuitamente, seu ORCID é algo simples e 

leva menos de 5 minutos. Basta clicar e seguir as instruções no website: 

 

https://orcid.org/ 

 



 
 

Solicito que atualize o Curriculum Lattes, aproveitando para incluir ali seu 

ORCID, associe o ORCID no Sucupira (instruções: https://youtu.be/xSAwLXdHJMw) 

e preencha os formulários, disponíveis na página do DL: 

 

linguistica.fflch.usp.br/pos/sucupira 

 

Conto com a sua colaboração, pois a avaliação geral do programa depende de 

cada um de nós.  

  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Profª Drª Ana Lúcia de Paula Müller 

Coordenadora do Curso de Pós-Graduação  

em Linguística 

  

  


