
 

08 de fevereiro de 2021 

 

Ilmo Dr BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO 
Presidente - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
Ilmo Dr. FLÁVIO ANASTÁCIO DE OLIVEIRA CAMARGO 
Diretor de Avaliação - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
 

Prezados Srs. 

O Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes (FCHSSALLA) 

reunido em cinco de fevereiro de 2021 com entidades associadas, coordenadores/as de 

programas de pós-graduação e coordenadores/as de áreas da CAPES, discutiu a necessidade de 

prorrogação do prazo para entrega do relatório de Avaliação Quadrienal Sucupira 2021. 

A partir das falas dos/as presentes na reunião, e sintonizados/as com petição assinada por 1.535 

coordenadores de cursos de pós-graduação das variadas áreas, solicitamos a prorrogação de 

no mínimo três meses no prazo para entrega do relatório Sucupira para todos os Programas 

de Pós-Graduação, e a prorrogação por período maior que três meses em situações especiais, 

para Programas mais severamente prejudicados pela Pandemia.   

Esta solicitação é justificada por: 

a) Estarmos vivendo a maior crise sanitária da história desse país, alterando formas de 

organização e funcionamento dos programas de pós-graduação, bem como da própria forma de 

realização da ciência; 

b) Os Programas estarem enfrentando situações especiais, com a infecção de docentes do 

quadro permanente, de membros da coordenação, de discentes e auxiliares-administrativos; 

c) As diferenças regionais referentes ao impacto da Pandemia requerem solidariedade com 

casos especiais de vários PPGs, face à desigualdade de condições de infraestrutura e 

particularidades das diversas áreas; 

d) As recorrentes quedas do próprio sistema da CAPES, que inviabilizou o trabalho de muitos e 

muitas coordenadoras, tendo como corolário o possível comprometimento da qualidade das 

informações prestadas; 

Estamos certos/as de que a prorrogação, além de necessária, não comprometerá o Sistema de 

Avaliação da Pós-Graduação no Brasil. Pelo contrário, garantirá a justiça em relação a muitos 

programas que, pelas razões elencadas acima, necessitam de mais tempo para melhor execução 

do processo de avaliação. 

Atenciosamente 

Gestão Fórum CHSSALLA 


