CARTA DE RECOMENDAÇÃO
1- INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO
Preencha este módulo (01) e encaminhe o formulário a um docente/pesquisador que atue na área de conhecimento
do programa pretendido e que conheça bem sua experiência e o potencial para estudos de pós-graduação.
Nome completo
Modalidade de bolsa:
Finalização de
e
Mestrado

Área de Conhecimento:
Pré
Doutorado

Finalização
Doutorado

2 – IDENTIFICAÇÃO DO RECOMENDANTE
Nome completo
Última titulação:
Ano:
Título
Área de conhecimento de atuação:

Instituição

3 – INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO
Favor responder as questões abaixo sobre o candidato e devolver o formulário diretamente à FACEPE pois
as informações têm caráter confidencial. Caso V. Sª. prefira, poderá entregar o formulário ao candidato,
desde que em envelope fechado e rubricado.
Há quanto tempo conhece o candidato?
Informe como conheceu o candidato e qual o contato que mantém com ele.

Utilizando uma escala crescente de 1 a 5, classifique o candidato segundo os itens abaixo:
Conhecimento fundamental no seu campo
Imaginação e originalidade
Motivação para estudos avançados
Maturidade e estabilidade emocional
Capacidade para trabalho individual
Compare o candidato com outros alunos do mesmo nível que conheceu nos últimos dois anos e identifique na
tabela a posição na qual o enquadraria.
50% inferior
50-70%
70-85%
85-95%
5% superior
Compare sobre a experiência acadêmica, potencial para estudos de pós-graduação e outros aspectos que
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considerar relevantes. No caso de candidato a bolsa de Finalização de Mestrado ou Doutorado, comente sobre as
razões que levaram a ultrapassar o prazo da agência que manteve a bolsa durante o programa.

4 – RECOMENDAÇÃO
Fortemente
Recomendado
Local:

Recomendado
Data /

Recomendado com
Reservas
/

Assinatura

Não
Recomendado

