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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

ANEXO 2.1
CARTA DE RECOMENDAÇÃO (DOUTORADO)
Senhor candidato: Preencha o quadro abaixo e entregue este formulário a um professor de sua escolha.
Nome do Candidato:
Diplomado em:
Nome do Recomendante:
Instituição:
Titulação:

Cargo:
Departamento:
Instituição:

Ano:

Senhor Recomendante: O candidato acima pretende ingressar no curso de Doutorado em Matemática
em Associação Plena da Universidade Federal de Alagoas e Universidade Federal da Bahia. Suas
informações e observações a respeito do candidato serão importantes para avaliação da potencialidade
do mesmo.

1. Inicialmente, tente, de maneira objetiva, traçar um perfil capaz de qualificar o potencial do
candidato para a realização de estudos de pós-graduação:

Seu professor nas disciplinas:
Como seu orientador na atividade de:
Como seu chefe/superior em serviço no:
Em outras atividades, tais como:

2. Conheço o candidato desde:
/
/
a

/

, tendo porém contato mais próximo com o mesmo no período de
/
, como:
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3. Como classifica o candidato quanto aos atributos indicados no quadro abaixo:
ATRIBUTO
E
Capacidade intelectual
Motivação para estudos avançados
Capacidade para trabalho individual
Facilidade de expressão escrita
Facilidade de expressão oral
Iniciativa / Desembaraço / Liderança
Assiduidade / Perseverança
Relacionamento com colegas e superiores
E = Excelente
S = Superior

S

B

R

B = Bom

F

SEM CONDIÇÕES PARA AVALIAR

R = Regular

F = Fraco

4. Comparando este candidato com outros alunos ou profissionais de seu conhecimento, nos últimos
dois anos, quanto à aptidão para realizar estudos avançados e pesquisas, ele seria classificado como:

( )Excepcional

( )Superior

( )Bom

( ) Regular

( ) Fraco

5. Outras informações que julgue necessário acrescentar:

Em

/

/
Assinatura do Recomendante

ATENÇÃO: Senhor Recomendante, solicitamos sua atenção para remeter esta carta por correio ou
enviar em envelope lacrado diretamente para a Secretaria do Programa de Pós-Graduação (endereço no
Quadro 2 do Edital).

