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Ofício nº 002/2012- Coordenação da Área de Educação Física, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional (Área 21)/CAPES 

 
Curitiba, 30 de março de 2012. 

 
Prezados Coordenadores da Área 21: 
 
Venho por meio desse reiterar a informação de que os livros a serem avaliados referentes 
ao ano de 2011 devem ser enviados para a biblioteca da escola de Educação Física da 
Universidade de São Paulo, cujo endereço completo segue abaixo. O prazo do envio 
coincide com a data de encerramento do Coleta CAPES (18.04.2012).  
 
Destaco que o envio das obras deve ser acompanhado da ficha de avaliação do respectivo 
livro. A ficha deverá ser preenchida a partir da planilha eletrônica disponibilizada na 
reunião de dezembro passado próximo em Brasília e que encontra-se disponível no site do 
Fórum de Coordenadores da Área 21 (http://www.fef.unicamp.br/posgraduacao/forumpg/). 
Uma versão eletrônica da ficha deverá ser enviada por e-mail para o e-mail da coordenação 
de área (21.efis@capes.gov.br), com cópia para o e-mail da Professora Beatriz Novaes 
(beatriznovaes@pucsp.br). 
 
Mais uma vez reforço que as obras enviadas somente serão analisadas pela comissão caso 
sejam acompanhadas das respectivas fichas (impressas e em formato eletrônico). Obras 
enviadas sem tais requisitos e/ou enviadas após o prazo serão desconsideradas. Para 
maiores esclarecimentos, sugiro que se reporte ao ofício 09/2001 – relatório de reunião - 
disponível na página da área 21 no site da CAPES (www.capes.gov.br). 
 
 
Escola de Educação Física e Esporte  da USP 
Biblioteca da Escola de Educação Física – A/C Sra Lúcia Franco 
Av. Prof. Mello de Morais, 65 - Cidade Universitária 
CEP: 05508-030 - São Paulo - SP 
 
Sem mais para o momento renovo minha estima e consideração. 
 
 
Atenciosamente 
 
 
 
André Luiz Felix Rodacki  
Coordenador de Área 21 
  


