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Hebdomadário da Pós-Graduação. 6(8), 2019: Operação Alor (Aluno-orientador) 
 
 O Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica precisa fornecer à Plataforma Sucupira 

(Relatório Capes) os dados mais completos, amplos e atualizados possíveis. No entanto, as tarefas 

dos orientadores são muitas, falta tempo, aumentam as demandas e, em conclusão, a 

disponibilidade é reduzida. Então, vemos-nos diante de dificuldades para obter informações e do 

risco de submeter relatórios incompletos. 

 Visando atender ambos os lados, ou seja, obter mais dados sem sobrecarregar orientadores, 

planejamos uma sistemática para aproveitar o conhecimento, dedicação e interesse dos alunos. Os 

pós-graduandos necessitam conhecer e se interessam pela avaliação Capes, que é base do sistema 

de gerenciamento da pós-graduação no Brasil. No futuro, esses alunos serão os orientadores e 

coordenadores da pós-graduação em diferentes tempos e diferentes instituições. A Plataforma 

Sucupira é uma base de dados muito eficiente, em constante aperfeiçoamento, de fácil 

compreensão, tem interação com o Currículo Lattes e tem a proposta de ser permanente. Tudo isso 

facilita o aprendizado e compensa o esforço. 

 A proposta é convidar os alunos de pós-graduação que tenham bolsa e vivência no grupo de 

pesquisa de seu orientador para visitar a secretaria do programa em horário combinado e nos ajudar 

com informações do aluno e do grupo como intercâmbio nacional, internacional, destino dos 

colegas titulados, dados pessoais próprios, bolsas, prêmios etc. São dados que não constam no 

currículo Lattes e são importantes para o relatório. 

 A Comissão Coordenadora do Programa apoiou a iniciativa e o resultado preliminar tem sido 

satisfatório. Pretendemos manter a sistemática, aprimorá-la com a ajuda dos alunos e dos 

orientadores, torná-la rotina e desejar que o programa apresente por completo suas qualidades e 

produção. Solicitamos o apoio de todo aluno e orientador, o ganho será para todos. 

 A lista a seguir é um agradecimento aos primeiros alunos que participaram e a seus 

orientadores. 

 Luana Sella Motta Maia (Profa. Luisa Karla de Paula Arruda) 

 Ana Carolina Trevisan (Prof. Lauro Wichert Ana) 

 Marcel Nani Leite (Prof. Marco Andrey Cipriani Frade) 

 Claudia Maria Lincoln Silva (Prof. Marco Andrey Cipriani Frade) 

Participação do orientador na reunião 

 Prof. Marco Andrey Cipriani Frade 

 Prof. Lauro Wichert Ana 

 Profa. Fernanda Fernandes Souza 

Texto preparado por Elcio Vianna e Vânia Maria Queiroz. 


