
Titulo: ENTREGA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA DE 2019 (ALUNOS) 

 

Prezadas alunas e prezados alunos, 

 

Estamos finalizando a alimentação do SIPEX-Unicamp com a TODA produção 

acadêmica dos discentes referentes ao ano de 2019. Será a partir das informações que 

inseriremos no sistema que depois preencheremos o Coleta Capes (Sucupira), que é o 

sistema utilizado para a avaliação do Programa. 

 

Nesse Quadriênio (2017-2020) a produção dos alunos terá mais peso maior na 

avaliação final do que a dos docentes. Nesse sentido, para que possamos manter o 

grau de excelência alcançado na última avaliação (nota 6) e as vantagens que essa 

avaliação recebida trouxe para todas a comunidade do Programa, é muito importante 

que todos contribuam e informem as suas produções. 

 

Na reunião realizada com os discentes em 24 de setembro, foi sugerido a elaboração de 

um google formulário para a informação e disponibilização da produção (link abaixo), 

considerando que o envio por e-mail ou a entrega em papel estava dando alguns 

problemas. Trabalharam nesse formulário dois alunos do Programa (Ulises Rodrigo 

Magdalenae e Gabriela Klering Dias), aos quais apresento nossos sinceros 

agradecimentos. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8W2YtY1XNSNySi8C_OgDr52bekjWtg

5xeXj9mb30PXlPZpA/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

DATA LIMITE PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO E ENVIO DOS 

ARQUIVOS: 22/11 

 

O formulário está organizado de acordo com o sistema Sipex e dividido em 4 partes. É 

bem simples de respondê-lo e os documentos são anexados no final de cada parte, a 

saber: 

1) Produção bibliográfica; 

2) Produção Técnica; 

3) Participações Acadêmicas 

4) Impacto na sociedade 

 

Peço atenção especial ao item "Impacto na Sociedade". Esse item é uma novidade no 

sistema de avaliação da Capes. Caso a pesquisa realizada produziu ou produzirá um 

produto, uma metodologia nova ou conhecimentos (tecnologias sociais) que possam ser 

utilizadas posteriormente pelos participantes da pesquisa, favor indicá-los e descrevê-

los.  

 

Aos que já encaminharam a produção deste ano por e-mail, se puderem encaminhar 

novamente via este formulário, ficaremos muito gratos, aliás, gratíssimos! 

 

Para que o Sipex possa ser preenchido corretamente, observem o que deve ser anexado: 

 

- apresentação de trabalho em eventos acadêmicos: (nome do evento, título do 

trabalho, local e data de realização do evento, instituição promotora - DEVE SER 

ENTREGUE O CERTIFICADO DO EVENTO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8W2YtY1XNSNySi8C_OgDr52bekjWtg5xeXj9mb30PXlPZpA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8W2YtY1XNSNySi8C_OgDr52bekjWtg5xeXj9mb30PXlPZpA/viewform?vc=0&c=0&w=1


- trabalho completo e/ou resumos publicado em anais de eventos: DEVE SER 

ENTREGUE UMA "APOSTILINHA" CONTENDO: A CAPA DOS ANAIS + FICHA 

CATALOGRÁFICA + ÍNDICE (CASO TENHA) COM APENAS A PÁGINA COM A 

INDICAÇÃO DO TRABALHO + PRIMEIRA E ÚLTIMA PÁGINAS DO 

TRABALHO PUBLICADO; 

- resumo expandido publicado em anais de evento: DEVE SER ENTREGUE UMA 

"APOSTILINHA" CONTENDO: A CAPA DOS ANAIS + FICHA 

CATALOGRÁFICA + ÍNDICE (CASO TENHA) COM APENAS A PÁGINA COM A 

INDICAÇÃO DO TRABALHO + PRIMEIRA E ÚLTIMA PÁGINAS DO 

TRABALHO PUBLICADO; 

- capítulo de livro (IMPRESSO E DIGITAL): DEVE SER ENTREGUE UMA 

"APOSTILINHA" CONTENDO: A CAPA DO LIVRO + FICHA CATALOGRÁFICA 

+ ÍNDICE COM APENAS A PÁGINA COM A INDICAÇÃO DO TRABALHO + 

PRIMEIRA E ÚLTIMA PÁGINAS DO TRABALHO PUBLICADO; 

- livro: DEVE SER ENTREGUE UMA "APOSTILINHA" CONTENDO: A CAPA DO 

LIVRO + FICHA CATALOGRÁFICA ; 

- artigo em periódico: DEVE SER ENTREGUE UMA "APOSTILINHA" 

CONTENDO: A CAPA DO PERIÓDICO (VERSÃO IMPRESA) OU PRINT SCRIN 

DA CAPA (VERSÃO ONLINE) + ÍNDICE COM APENAS A PÁGINA COM A 

INDICAÇÃO DO TRABALHO + PRIMEIRA E ÚLTIMA PÁGINAS DO 

TRABALHO PUBLICADO; 

- Palestras, mesas redondas, oficinas, organização de eventos, etc: ENTREGAR O 

CERTIFICADO 
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