ANEXO III – CARTA DE RECOMENDAÇÃO
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
1. O candidato deverá preencher o item (A), repassando então este formulário a
um avaliador (professor, superior técnico hierárquico etc.) de sua escolha.
2. O avaliador preencherá o item (B) e remeterá o formulário diretamente à
Secretaria do Programa, por e-mail, para ppgmeioambiente@gmail.com, ou
através do candidato, em envelope lacrado.
_______________________________________________________________
A. DADOS DO CANDIDATO
Nome:__________________________________________________________
Título:__________________________________________________________
Especialidade:____________________________________________________
Universidade de Origem:____________________________________________
Data Colação de Grau:_____________________________________________
Linha de Pesquisa a que se candidata:
Construção Social do Meio Ambiente
Conservação do Meio Ambiente
B. SENHOR(A) AVALIADOR(A): A avaliação tem por finalidade precípua
verificar a habilidade do candidato em seguir estudos avançados, desenvolver
pesquisas ou dedicar-se ao ensino. Caso não conheça o candidato o
suficiente para prestar as informações, assinale, por favor, no quadro abaixo.
Esta informação não prejudicará o candidato.
Não conheço o candidato o suficiente para prestar as informações
solicitadas.
01.
[
[
[
[

Conheço o candidato há _____ anos como:
] Aluno em curso de graduação [ ] Orientado em trabalho de fim de curso
] Pesquisador em projeto [ ] Aluno em curso de pós-graduação
] Orientado em tese de mestrado [ ] Funcionário em Empresa
] Outros (especificar) _________________________________________

02.
Em um total de _____ pessoas que conheci em circunstâncias
similares, o candidato se classifica profissionalmente:
[ ] Entre os 5% melhores [ ] Entre os 10% melhores [ ] Entre os 20%
melhores [ ] Entre os 50% melhores [ ] Abaixo dos 50% melhores
03.
Indique os pontos positivos (qualidades) do candidato para a pósgraduação.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

04.
Na sua opinião, quais os pontos negativos (ou deficiências) do
candidato de modo geral?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
05.
Classifique o candidato em relação aos seguintes pontos (ver tabela
abaixo):
Capacidade intelectual: Nota [

]

Capacidade de trabalho individual: Nota [

]

Capacidade de trabalho em grupo ou em equipe: Nota [
Criatividade: Nota [

TABELA DE
PONTUAÇÃO
0 Deficiente
1 Fraco
2 Regular
3 Bom
4 Muito bom
5 Excelente

]

]

Capacidade de expressão oral e escrita (objetividade): Nota [

]

Capacidade do candidato para um curso de pós-graduação: Nota [
06.

]

Dados do avaliador:

Nome:__________________________________________________________
Título:__________________________________________________________
Instituição ou empresa em que trabalha:_______________________________
Posição ou cargo:_________________________________________________

_______________________ , _____ de _________________ de 20____.

___________________________________________________________
Assinatura do avaliador

