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Assunto: Relatório CAPES 
  
 
Caro colega:  
 

Venho solicitar sua colaboração para o fornecimento, até o dia 31 de julho de 2020, dos 

dados que deverão constar do relatório CAPES

2020. A CAPES solicita informações dos egressos até 15 anos após sua titulação.

Em vista das recentes reformulações dos critérios de avaliação da CAPES para os 

programas de Pós-Graduação, as informações sobre os ex

especial relevância.  

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

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, periódi

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 par

preencha o seguinte formulário eletrônico, disponíveis na página do PPGPATO e em anexo: 

https://forms.gle/SF9AZhiAZ8mvdxHE6

O FORMULÁRIO TEM PREENCHIMENTO TOTAL DE 2 a 3 MINUTOS

solicitadas informações de sua atuação profissional e produção intelectual

técnica) do ano de 2020, caso tenha tido.

Em nome do Programa de Pós

por sua colaboração.  

Coordenadora do Curso de Pós
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 

GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA          

 
Fortaleza, 2

Venho solicitar sua colaboração para o fornecimento, até o dia 31 de julho de 2020, dos 

dados que deverão constar do relatório CAPES-Sucupira referente às atividades do ano de 

A CAPES solicita informações dos egressos até 15 anos após sua titulação.

Em vista das recentes reformulações dos critérios de avaliação da CAPES para os 

Graduação, as informações sobre os ex-alunos da Pós adquirem hoje 

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

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 

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

preencha o seguinte formulário eletrônico, disponíveis na página do PPGPATO e em anexo: 

https://forms.gle/SF9AZhiAZ8mvdxHE6 

FORMULÁRIO TEM PREENCHIMENTO TOTAL DE 2 a 3 MINUTOS

solicitadas informações de sua atuação profissional e produção intelectual

2020, caso tenha tido. 

Em nome do Programa de Pós-Graduação em Patologia PPGPATO

 
 

Profª Drª. Cristiane Cunha Frota 
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Patologia/ FAMED/UFC

Fortaleza, 23 de junho de 2020 

Venho solicitar sua colaboração para o fornecimento, até o dia 31 de julho de 2020, dos 

Sucupira referente às atividades do ano de 

A CAPES solicita informações dos egressos até 15 anos após sua titulação. 

Em vista das recentes reformulações dos critérios de avaliação da CAPES para os 

alunos da Pós adquirem hoje 

A todos os egressos, 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 

cos científicos...). Criar, 

gratuitamente, seu ORCID é algo simples e leva menos de 5 minutos. Basta clicar e seguir as 

a incluir ali seu ORCID, e 

preencha o seguinte formulário eletrônico, disponíveis na página do PPGPATO e em anexo:  

FORMULÁRIO TEM PREENCHIMENTO TOTAL DE 2 a 3 MINUTOS, e são 

solicitadas informações de sua atuação profissional e produção intelectual (bibliográfica ou 

Graduação em Patologia PPGPATO-UFC, agradeço 

Graduação em Patologia/ FAMED/UFC 


