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ANEXO III – Carta de Recomendação 

Nota: Solicitamos sua opinião sobre o candidato, respondendo da forma mais completa possível aos itens abaixo: Depois, 
favor remetê-lo diretamente ao Conselho do Programa de Pó s-graduação em Biodiversidade e Agroecossistemas 
Amazônicos.  As informações sobre o candidato serão consideradas de caráter confidencial e somente serão utilizadas pela 
Comissão de Seleção para um melhor julgamento no pedido de inscrição no Programa. 

 
Ao 
Conselho de Pós Graduação em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos 
Caixa Postal 347 
78.580-000, Alta Floresta-MT 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:  

Nome: ___________________________________________________________________________  

Diplomado em: ____________________________________________________________________  

Instituição: ________________________________________________________________________  

INFORMAÇÕES:  

1. Conhece o candidato desde ___________ (ano) como :  

( ) aluno de graduação; (  ) subordinado; (  ) parentesco; (  ) colega de atividade 

( ) Outros/Especifique: _______________________________________________________________ 

2. Com relação ao candidato, você foi seu:  

( ) Chefe; ( ) Professor orientador; ( ) Professor em uma disciplina; ( ) Professor em várias disciplinas; 

( ) Outras funções/especifique:_______________________________________________ 

3. Cursou as seguintes disciplinas sob sua responsa bilidade:  

_____________________________________________________________________ ano ________ 

_____________________________________________________________________ ano ________ 

_____________________________________________________________________ ano ________  

4. Realizou os seguintes trabalhos sob sua orientaç ão: 

_____________________________________________________________________ ano ________ 

_____________________________________________________________________ ano ________ 

_____________________________________________________________________ ano ________  

 
5. No desenvolvimento das atividades acima tive:  (  ) excelente; (  ) boa; (  ) pouca; (  ) nenhuma 
oportunidade para avaliar seu trabalho técnico-científico. 
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6. Assinale, em cada item, um valor correspondente à s eguinte escala: 1= Excelente; 2= Bom; 
3= Médio; 4= Não Recomendado; 5= Não Observado 
 
(     ) Capacidade Intelectual (     ) Interesse por estudos avançados  
(     ) Capacidade para trabalho individual (     ) Raciocínio interdisciplinar 
(     ) Capacidade para trabalho individual  (     ) Interesse por pesquisa  
(     ) Facilidade de expressão oral  (     ) Facilidade de expressão escrita  
(     ) Clareza na apresentação de trabalhos  (     ) Autonomia na realização de atividades acadêmicas 
(     ) Responsabilidade e iniciativa na elaboração 
de trabalhos  

(     ) Conhecimentos gerais de Diversidade 
         Biológica e Agroecossistemas 

 
A Comissão de Seleção está interessada na avaliação do potencial acadêmico e profissional do 
candidato para estudos e pesquisas na área do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e 
Agroecossistemas Amazônicos. A descrição detalhada dos pontos positivos e negativos do seu 
desempenho poderá ser mais útil do que comentários gerais. Se possível, compare o candidato com 
outros estudantes, profissionais ou pessoas que tenham o mesmo nível de experiência.  
 
7. Como classifica o candidato em comparação com ou tros estudantes ou profissionais? 
(   ) Fraco; (   ) Médio; (   ) Bom; (   ) Superior; (   ) Excepcional. 
 

8. Informações adicionais 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE:  

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Título mais alto: ____________________________________________________________________ 

Instituição onde trabalha: ____________________________________________________________ 

Função: __________________________________________________________________________ 

Endereço para correspondência: ______________________________________________________ 

Cidade/ Estado:____________________________________________________________________ 

Telefone: (   ) (                 ) Fax: (     ) (                      ). e-mail: ___________________________ 

 

Assinatura: ________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/2012 

 


