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C A R T A  D E   R E C O M E N D A Ç Ã O 
 
Canditato(a): _______________________________________________________________________________________________ 

Endereço completo: _________________________________________________________________________________________ 

 
Senhor(a) Recomendante: 
O(a) candidato(a) acima pretende realizar estudos em nível de Pós-Graduação. Teremos melhores condições de avaliar as 
potencialidades do(a) candidato(a) com base nas informações e observações que V.Sa. possa fornecer. 

 
1. Comparando este(a) candidato(a) com outros alunos ou técnicos, com nível similar de educação e experiência, entre as pessoas 
que conheceu nos últimos três (03) anos, o(a) mesmo(a) se classifica, quanto a sua aptidão para realizar doutorado, entre (indique 
uma das alternativas): 
     (  ) os 5% mais aptos (  ) os 30% mais aptos (  ) os 50% menos aptos 
 (       ) os 10% mais aptos  ( ) os 50% mais aptos  (  ) os 10% menos aptos 
 
2. Desde que ano conhece o (a) candidato(a)?  __________________ 
 
3. Período em que interagiu mais diretamente com o (a) candidato(a):  de  ____ / _____   a    ____  / _____ 
             (mês)  (ano)        (mês)  (ano) 
4. Teve contato mais direto com o (a)  candidato(a): 

    (  ) Como seu professor na(s) disciplina(s)  _________________________________________________________________ 

    (  ) Como seu orientador no curso de_______________________________________________________________________ 

    (  ) Como seu chefe ou superior em serviço no_______________________________________________________________ 

    (  ) Outras atividades (favor especificar):____________________________________________________________________ 
 
5. Classifique o(a) candidato(a) quanto aos atributos indicados no quadro abaixo: 
ATRIBUTOS DO(A) CANDIDATO(A) EXCELENTE  MUITO BOM BOM REGULAR  FRACO SEM CONDIÇÕES 

PARA INFORMAR  
Facilidade de aprendizado (capacidade intelectual)       
Capacidade para trabalho individual       
Relacionamento com colegas e superiores       
Assiduidade, perseverança       
Capacidade de expressão oral       
Capacidade de expressão escrita       
 
6. Procure, de maneira objetiva, traçar um perfil capaz de qualificar o potencial do(a) candidato(a). 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

7. Outras informações que julgue necessário acrescentar: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
DADOS DO  RECOMENDANTE: 

Nome: ________________________________________      Cargo/função:  ______________________________________ 

Instituição de vínculo:  ________________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________________________                             

Titulação: ________________________  Instituição de obtenção: ________________________    Ano:  ______________      

   _____________________________________                                  ___________________________________________ 

       Local e data         Assinatura do(a) recomendante  


