
 

FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

 
 

Ref. Relatório CAPES referente ao ano de 2022  
  

Caro(a) ex-aluno(a) do PPG-ELLI,  
 

Viemos solicitar sua colaboração para o fornecimento dos dados que deverão 
constar do relatório CAPES de avaliação do Programa Pós-Graduação em Estudos 
Linguísticos e Literários m Inglês, referente ao ano de 2022.  
 
Por determinação da CAPES, os egressos de programas de pós-graduação têm sua 
produção avaliada nos cinco anos subsequentes a sua titulação. Por favor, atualize 
seu Lattes e preencha o formulário até 31 de janeiro de 2022. 

 

ATENÇÃO: Se você se titulou em 2022, ainda será considerado como “Discente do 
Programa” para efeito da presente Avaliação (nesse caso, leia o ofício e preencha 
os formulários para DISCENTE). Porém, se você se titulou até 2021, é avaliado como 
EGRESSO(A). Uma vez egresso(a), reiteramos, sua         produção é avaliada pela CAPES 
junto ao programa por 5 anos. 

 

Sua participação no preenchimento dos relatórios é fundamental ao Programa de 
Pós-Graduação.            Por favor, faça-o com atenção e insira o máximo de detalhes que 
puder. Qualquer produção com orientador(a) e/ou outros discentes ou egressos é 
bem-vinda, portanto, forneça essa informação. 

Os formulários a preencher são os que constam no site. Por favor, preencha AMBOS 
os documentos “Minirrelatório - Egresso(a) 2022” e “Produção intelectual - 
Egresso(a) 2022” através do link https://ingles.fflch.usp.br/formularios-capes-
ingles-2021-2022. Caso não tenha realizado nenhuma atividade, favor preencher o 
documento “(Egresso) Sem Produção em 2022”, no mesmo link. 

Atenção: Além da produção bibliográfica e da produção técnica, a produção 
artística também é avaliada - não deixe de incluí-la em seu minirrelatório. 
Ao final, lembre-se de verificar no seu currículo Lattes se constam todas as suas 
produções! 

 
Solicitamos especial atenção para a necessidade do preenchimento cuidadoso de 
todos  os campos solicitados e da inserção de todos os dados relevantes. Nos campos 
de indicação de produção, há instruções para ajudá-lo(a) na tarefa. Qualquer 
dúvida, entre em contato com a secretaria de pós-graduação. Muito obrigada. 
 

São Paulo, 26 de dezembro de 2022. 
Atenciosamente,  

 

Profa. Dra. Mayumi Denise S. Ilari  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

          Estudos Linguísticos e Literários em Inglês 

 

Departamento de Letras Modernas 
CCP – Comissão Coordenadora de Programa 

PPG – Estudos Linguísticos e Literários em Inglês 
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