
Programa de Pós-graduação em Ciência da
Computação (PPCC) (Mestrado Acadêmico)

CARTA DE RECOMENDAÇÃO

Nome do(a) candidato(a):

Instituição de origem do candidato (graduação):

Nome do(a) orientador(a) pretendido:

Prezado senhor(a) Recomendante:

O(a) Candidato(a) pretende desenvolver estudos de Pós-Graduação no âmbito do programa de mestrado
em Ciência da Computação nesta Instituição. Teremos melhores condições de avaliar as potencialidades
com base nas informações e observações confidenciais que V.Sa. possa nos oferecer.

1. Desde que ano conhece o(a) candidato(a)?                                          

2. Durante quanto tempo conviveu com o(a) candidato(a) mais de perto?

De         /             a         /             (mês/ano)

3. Em que tipo de atividade teve contato mais direto com o(a) Candidato(a)?

(  ) Como seu professor na(s) disciplina(s):

(  ) Como seu orientador no curso de:

(  ) Como seu chefe ou superior em serviço no:

(  ) Outras atividades (favor especificar):

4. Como classifica o (a) candidato(a) quanto aos atributos no quadro abaixo:

ATRIBUTO Fraco Regular Bom Ótimo
Não
posso
opinar

Capacidade para desenvolver trabalhos acadêmicos

Raciocínio lógico

Conhecimentos fundamentais na área de atuação

Capacidade de trabalho em equipe

Interesse pela área escolhida

Assiduidade, responsabilidade e perseverança

Iniciativa e criatividade

Capacidade de expressão escrita

Capacidade de expressão oral

Motivação para estudos avançados

Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação / UEL                                                                 1 / 2



Programa de Pós-graduação em Ciência da
Computação (PPCC) (Mestrado Acadêmico)

Indique outras qualidades de relevância que auxiliem na avaliação do(a) candidato(a),  tendo em vista
treinamento no âmbito de um programa de pós-graduação Stricto Sensu.

DADOS DO RECOMENDANTE:

Nome:

Instituição Cargo:

Telefone: E-mail:

Local: Data:

Assinatura (dispensável se enviada por e-mail):

 

Favor enviar por e-mail, preferencialmente a partir do seu e-mail institucional, para:

Secretaria de Pós-graduação do Centro de Ciências Exatas: spgcce@uel.br
Assunto: Carta de Recomendação – Pós-graduação em Ciência da Computação – Nome do candidato

Ou em envelope lacrado para:

Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Exatas
Secretaria de Pós-Graduação do Centro de Ciências Exatas
Programa de Pós-graduação em Ciências da Computação
Rodovia Celso Garcia Cid, Campus Universitário
Cx. Postal 10.011 – CEP 86057-970 – Londrina, Paraná
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