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Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Toledo
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química -PEQ

CARTA DE RECOMENDAÇÃO - DOUTORADO

Após preenchimento, deverá enviar a Carta diretamente para a Secretaria do Programa.
_________________________________________________________________________________
PARTE A (Para ser preenchida pelo candidato)

Nome do candidato: 	
Diplomado em (Curso e Data): 	
Instituição em que obteve o título: 	
Área de afinidade: 	
_________________________________________________________________________________
PARTE B (Para ser preenchida pelo (a) recomendante  - Estas informações são de caráter CONFIDENCIAL.

Dados Pessoais:

Nome: 	
Instituição de Atuação:..............................................................................Cargo: 	
Fone: ...........................................E-mail: ......................................................................................................
Maior titulação: .........................  Instituição em que obteve o título: 	
Ano de obtenção: ......................  Área de sua especialidade: 	

Avaliação:

1) Com relação ao candidato, fui seu (indique todos os itens válidos):


Professor em curso de graduação. Indique a(s) disciplina(s)

Professor em curso de pós-graduação. Indique a(s) disciplina(s)

Professor Orientador (especifique):

Chefe de Departamento

Outras Funções (especifique):

2) Classifico o candidato de acordo com o quadro a seguir:

Atributos do Candidato
Excelente
Muito Bom
Bom
Regular
Fraco
Desconheço
Abrangência de conhecimento em Engenharia Química






Domínio de conhecimento na área de afinidade (Parte A)






Habilidade de interpretação de textos científicos






Facilidade de aprendizado






Assiduidade






Perseverança






Relacionamento com colegas 






Relacionamento com superiores






Iniciativa






Liderança






Criatividade






Facilidade para trabalho individual






Facilidade para trabalho em equipe






Facilidade de expressão escrita






Facilidade de expressão oral






3) Comparando este candidato com outros alunos, com similar nível de educação e experiência, num total de _____ pessoas, que conheceu nos últimos dois (2) anos, classifique a sua aptidão para realizar estudos avançados e pesquisas, entre (indique uma das alternativas):


os   5% mais aptos

os 10% mais aptos

os 30% mais aptos

os 50% mais aptos

os 50% menos aptos

os 10% menos aptos

4) Estamos interessados na avaliação do potencial acadêmico e profissional do candidato para estudos e pesquisas na área de Engenharia Química. Para tal necessitamos de uma descrição detalhada dos pontos positivos e negativos do seu desempenho. Comentários sobre caráter, integridade e motivação serão úteis, se julgados pertinentes. Por favor, continue no verso ou em uma folha anexa se precisar de espaço adicional.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Local e data: ............................................................., ............../.........../................

Assinatura: ................................................................

_________________________________________________________________________________
Esta carta deve ser enviada para:
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Toledo
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Qu￭micaem Engenharia Química
Rua da Faculdade, 645 - CEP 85903-000 - Toledo - PR

