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CARTA DE RECOMENDAÇÃO
I – A SER PREENCHIDO PELO(A) CANDIDATO(A)
Encaminhe este formulário a um docente ou a algum profissional que possa avaliar seu potencial para estudos de pósgraduação.

NOME DO CANDIDATO (A):
ENDEREÇO:

II – À PESSOA QUE VAI FORNECER A CARTA DE RECOMENDAÇÃO
Esta carta é de fundamental importância para o processo de seleção de candidatos ao mestrado profissional em Defesa Social
e Mediação de Conflitos. Procure entregá-la lacrada ao candidato, para que seja anexada à sua documentação de inscrição,
ou encaminhe-a diretamente à Secretaria do Curso. Todas as informações aqui fornecidas permanecerão estritamente
confidenciais.

Nome:
Instituição:
Endereço:
Titulação de nível mais alto:
Instituição:
Ano de obtenção:
III – INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO
Tipo de atividade que lhe permitiu contato com o(a) candidato(a)

Período (mesmo que aproximado)

a) Avalie o(a) candidato(a) com relação aos atributos indicados abaixo:
Atributo
Excelente
Bom Regular
Fraco

Péssimo

Sem informação

Domínio em sua área de conhecimento
Facilidade de aprendizado
Assiduidade e perseverança
Relacionamento com colegas e professores
Iniciativa
Originalidade
Capacidade de expressão escrita
Capacidade de expressão verbal

b) Considerando o desempenho global do(a) candidato(a), em comparação com os estudantes com quem você
já se relacionou, você o(a) classifica:
( ) entre os 10% melhores
( ) entre os 40% melhores
( ) entre os 20% melhores
( ) abaixo dos 40% melhores
c) Baseando-se no desempenho global deste(a) candidato(a), você o(a) aceitaria como orientando, no nível
pretendido?
d) Trace de maneira objetiva um perfil do(a) candidato(a) para estudos de pós-graduação no nível pretendido.
e) Outras informações que julgar necessário acrescentar:
IV – RECOMENDAÇÃO:
( ) FORTEMENTE RECOMENDADO
( ) RECOMENDADO

________________________
Local

( ) RECOMENDADO COM RESERVAS
( ) NÃO RECOMENDADO

____/____/____
Data

________________________________
Assinatura

