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CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

Prezado Candidato. 

A carta de recomendação deverá ser preenchida por um docente do ensino superior, podendo, no caso de candidatos 

ligados a empresas, ser pela chefia imediata. A pessoa que preencheu a carta deverá completar todos os campos e lhe 

devolver em envelope lacrado. As duas cartas de recomendações deverão ser entregues juntas com os demais 

documentos no ato da inscrição ao processo de seleção. 
 

Senhor (a) avaliador (a), 

Solicitamos a sua opinião sobre o candidato (a) abaixo nomeado que deseja matricular-se neste Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mecânica – PPGEMEC do IFMA/Monte Castelo. Estas informações são de caráter 

confidencial e necessárias para que possamos julgar sua aceitação como aluno deste PPGEMEC. Após preencher este 

formulário, favor colocá-lo em um envelope lacrado e entregar ao candidato para anexar em sua documentação de 

inscrição. O PPGEMEC agradece antecipadamente pela contribuição 

 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Candidato (a) a uma vaga no Mestrado do PPGEMEC/IFMA                                          

1) Conheço o candidato desde: ___________________________________________________ 

2) Com relação ao (à) candidato (a) fui seu (sua): 

(    ) chefe de departamento                             (   ) Professor (a)   

(    ) colega/amigo                                            (   ) professor(a) orientador (a) 

(    ) outros: ___________________________________________________ 

3) Preencha a tabela a seguir considerando a seguinte nomenclatura: 

Fraco ( F )         Regular ( R )          Bom ( B )         Muito Bom ( MB )         Excelente ( E ) 

Atributo/Conceito F R B MB E 

Como você classifica o candidato como aluno/profissional      

Capacidade intelectual      

Motivação para estudos avançados e pesquisa      

Facilidade de expressão escrita      

Facilidade de expressão oral       

Facilidade no relacionamento com as demais pessoas      

Originalidade na resolução de problemas teóricos      

Originalidade na resolução de problemas práticos/experimentais      

Iniciativa/desembaraço/liderança      

Assiduidade/responsabilidade no trabalho e tarefas      

Perseverança na realização de trabalhos e tarefas      

 

4) O (a) candidato (a) reúne condições para fazer o mestrado pretendido: (    ) SIM   (    ) NÃO 

Seus Dados: 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Função: ________________________________________________________________________ 

Instituição/empresa: _______________________________________________________________ 

Endereço atual: __________________________________________________________________ 

Data: _____/______/_______                                  __________________________________ 

                                                                                                            Assinatura 


