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Ref. Relatório CAPES referente ao ano de 2021 
 
 
 

São Paulo, 22 de dezembro de 2021 
 

 
Caros colegas, 

como fazemos todos os anos, precisamos complementar dados das nossas atividades 

acadêmicas que não são coletados pelo currículo Lattes, mas são fundamentais para o 

envio do relatório Sucupira e para a nossa avaliação pela CAPES. Por isso, peço-lhes que 

atualizem o Lattes e preencham o formulário que consta no site (Formulário para 

docentes http://posalemao.fflch.usp.br/formularios) até dia 31 de janeiro de 2022. 

Se houve publicações de capítulos ou livros em 2021, pedimos que enviem o pdf 

(veja abaixo as indicações) para o email: ppg.alemao@usp.br, assim que a publicação 

estiver disponível. 

Da qualidade dos dados depende a avaliação do nosso Programa de Pós- 

Graduação. Por isso, solicito especial atenção para os prazos e para o preenchimento 

detalhado dos campos (links, datas, destaques, etc.). Não deixem de registrar nenhuma 

atividade realizada, mesmo que não lhes pareça importante. 

Se houver dúvidas, entrem em contato comigo ou com a Secretaria de Pós- 

Graduação, por favor. 

 

 
Desde já, agradeço, cordialmente 

 
 
 

 
Coordenador Programa de Pós-Graduação em Língua e Literatura Alemã 

http://www.fflch.usp.br/
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Indicações para preparação dos pdfs de capítulos e livros publicados em 2020: 

1) Capa e contracapa 
2) Índice remissivo (se houver) 
3) Prefácio/introdução 
4) Sumário 
5) Conselho editorial (se houver) 

6) Carta atestando se houve revisão por pares (se houver) 

7) Apresentação/informações dos autores (se houver) 
8) Premiações (se houver) 
9) Ficha bibliográfica 

10) Financiamento (se houver) 
11) Duas páginas iniciais de cada capítulo (no caso de coletânea) ou duas páginas do 
capítulo inicial e final (no caso de obra completa) 
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