
SOLICITAÇÃO DE PREENCHIMENTO – PLATAFORMA SUCUPIRA 

Ref. Relatório CAPES de avaliação nacional dos Programas de Pós-Graduação 

Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês 

 

Caras e caros alunos e ex-alunos do PPG-ELLI,  

 

Venho, em nome do Programa, solicitar sua colaboração para o fornecimento dos dados 

necessários ao relatório de avaliação nacional CAPES (Plataforma Sucupira), relativo 

ao ano de 2021.   

Os formulários acessíveis no link abaixo devem ser preenchidos até o dia 31 de janeiro 

de 2022, data em que seu currículo Lattes deve estar também atualizado. 

1) Quem deve preencher: 

o Todos os alunos que estavam matriculados no ano de 2021; 

o Alunos egressos nos últimos 5 anos (que defenderam entre 2016 e 2020); 

o Os alunos egressos antes de 2016: não precisam preencher os formulários, mas 

são incentivados a nos enviar informações específicas que podem ser relevantes 

em avaliações futuras de Programa (como ingresso como docente em alguma IES, 

ou publicação de livros autorais, os quais podemos divulgar em nossas mídias 

sociais) – nesse caso, enviar e-mail ao pos-ingles@usp.br com essas informações;   

 

2) Link para os formulários a preencher: https://dlm.fflch.usp.br/formularios-

capes-ingles-2021 .  

Instruções: em “Formulários para Alunos” ou em “Formulários para Ex-alunos 

(Egressos)”, verificar inicialmente o link “Ofício”. No caso de “Aluno”, ler com 

atenção as "Instruções de preenchimento" e iniciar a partir do "Cadastro do 

aluno". Tanto alunos quanto egressos devem preencher o “Minirrelatório” e a 

“Produção Intelectual” (no caso de não ter nenhuma produção, preencher 

alternativamente o formulário “Sem Produção”). 

  

IMPORTANTE:   Tente, por favor, detalhar bem tudo o que for informado. Em cada campo, 

foram inseridos exemplos para auxiliá-lo(a) nessa tarefa; porém, outras informações que  

lhe pareçam importantes podem ser acrescentadas. Não deixe de inserir, nos dados e em 

seu Lattes, além da produção bibliográfica e técnica, sua produção artística, que é também 

avaliada pela CAPES. 
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Qualquer dúvida, entrar em contato com a Coordenação pelo e-mail pos-ingles@usp.br     

Sua contribuição é muito importante! 

Contando com sua participação no fornecimento de dados para a avaliação de nosso 

Programa,  

desde já agradeço, em nome da área de Inglês, 

Atenciosamente, 

Mayumi Ilari 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos Linguísticos e Literários em Inglês 

Departamento de Letras Modernas 

FFLCH | Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 


