
 
 

 

São Paulo, 15 de dezembro de 2020 

 

Assunto: Relatório CAPES 

Caro colega: 

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

deverão constar do relatório CAPES até o dia 15 de janeiro de 2021. 

Para nós, é importante essa avaliação, pois dela depende a manutenção da verba de que 

hoje usufrui o Programa. 

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

digital ORCID. É, no essencial, uma declaração pública de que você é mesmo você. 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, e 

preencha os seguintes formulários, disponíveis na página do DL: 

 linguistica.fflch.usp.br/pos/sucupira): 

a) projetos de pesquisa (favor informar só os novos projetos e os projetos concluídos 

em 2020) 

b) convênios 

c) participações em bancas (Só números) 

d) Atividades complementares 

e) coorientação de alunos estrangeiros 

e) cotutela 

f) pós-doutorado 

g) lista dos orientandos (ME, DO e IC) 

h) arquivo livros/capítulos 

Solicito, enfim, que o colega preencha com cuidado especial os itens referentes aos projetos de pesquisa. É 

necessário incluir todos os seus orientandos, inclusive os de IC.  

  

  

Profª Drª Ana Lúcia de Paula Müller 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Linguística 

  

Ilustríssimo(a) Senhor(a) 

Professor(a) Doutor(a) 

 

 

 

https://orcid.org/
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http://linguistica.fflch.usp.br/form/cotutela
http://linguistica.fflch.usp.br/form/pos-doutorado-no-pais-ou-no-exte


INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS 

  

  

1. PROJETO DE PESQUISA 

  

a) Todos os professores precisam ter ao menos um projeto de pesquisa cadastrado e cada professor não deve 

participar de mais de três projetos. Nenhum projeto de pesquisa pode durar mais de cinco anos. 

  

 b) Todos os professores devem vincular seus orientandos a seus projetos de pesquisa. Incluo a seguir uma 

definição da distinção entre linha e projeto de pesquisa para facilitar a organização de seu trabalho: 

  

 - linha de pesquisa é um domínio ou núcleo temático da atividade de pesquisa que encerra o 

desenvolvimento sistemático de trabalhos com objetos ou metodologias comuns (assim, “problemas 

relevantes de sintaxe” não é linha de pesquisa; a definição do problema relevante é que é a linha de 

pesquisa); 

  

- projeto de pesquisa é uma atividade de pesquisa realizada sobre tema ou objeto específico, com objetivos, 

metodologia e duração definidos (portanto, projeto de pesquisa deve resultar num “produto”, não deve ser 

uma coisa genérica sobre a qual se pode trabalhar a vida inteira). 

  

 2. CONVÊNIOS 

 Preencher as informações referentes às atividades de 2020. (Disponíveis no site do DL os convênios de 

2019) 

  

3. PARTICIPAÇÕES EM BANCAS 

Preencher com as informações referentes a 2020. Favor preencher inclusive as de seus alunos. Só números 

  

4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 

Preencher com as informações referentes a 2020.  

  

5. COORIENTAÇÃO DE ALUNOS ESTRANGEIROS 

Preencher com as informações referentes a 2020.  

  

6. COTUTELA 

Preencher com as informações referentes a 2020.  

  

7. PÓS-DOUTORADO 

Preencher com as informações referentes a 2020.  

  

8. LISTA DOS ORIENTANDOS 

Informar o nome, nível e projeto que o aluno está vinculado. 

  

9. ARQUIVOS DOS LIVROS/CAPÍTULOS 

Anexar os arquivos dos capítulos/livros publicados em 2020. 

  

  

Para qualquer esclarecimento procurar a mim ou à Érica. Obrigada. 
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