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SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO

                                         

Circular nº 08/2022/ PPG/FAU /FAU Em  19 de dezembro de 2022.

 

Para: Comunidade do PPG-FAU

Assunto: Atualização da Produção no La�es (Relatório SUCUPIRA)

 

Prezado(a) pesquisador(a):

 

Conforme o acordado na úl�ma reunião de colegiado, a coordenação do PPG solicita a
atualização do seu currículo la�es com a produção do ano de 2022 (e revisão do ano 2021). Este pedido
de estende aos: docentes credenciados, discentes regulares, pesquisadores ligados ao PPG FAU,
pesquisadores ligados aos grupos de pesquisa, egressos (até 5 anos após formação) e pós-doutorandos. A
Secretaria do Programa fará a migração dos dados do La�es para a plataforma Sucupira a par�r do dia
04/01/2023, portanto solicitamos que o preenchimento do la�es ocorra até a data limite de
03/01/2023. Ressaltamos ainda que o correto preenchimento do La�es reflete diretamente nos
indicadores do nosso programa.

Pedimos sua especial atenção aos seguintes itens:

Ar�gos publicados: incluem textos derivados de pesquisa publicados em revistas cien�ficas
com avaliação Qualis CAPES. Não incluem trabalhos em anais de congressos ou textos em magazines.

Textos em jornais de no�cias/revistas: abarcam textos em jornais e revistas sem avaliação
Qualis Capes, como, por exemplo, a revista ARQUI da FAU-UnB, a revista Darcy, da UnB ou a revista AU.

Outras produções bibliográficas: podem incluir resenhas de livros, verbetes ou prefácios.
Devem ser preenchidos também as produções técnicas e ar�s�cas, quando houver.

 

 

Contamos com a colaboração de todos.

 

Atenciosamente,

Prof. Caio Silva - Coordenador 

Profa Maria Fernanda Derntl - Coordenadora adjunta 

 

Documento assinado eletronicamente por Caio Frederico e Silva, Coordenador(a) do Programa de
Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em 19/12/2022, às 12:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9104679 e
o código CRC 6728588E.
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