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Nota:  Pede-se ao signatário deste formulário que responda da forma mais completa possível aos itens abaixo. Favor 
remetê-lo diretamente à Seção de Pós-Graduação do ICT-UNIFESP. As informações sobre o candidato são 
confidenciais e serão utilizadas para o julgamento do seu pedido de inscrição. Use folhas adicionais, se necessário. 
 
 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO  
 

À 
Seção de Pós-Graduação do ICT-UNIFESP 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa Operacional 
 
 
1. Nome do candidato:  
 
2. Há quanto tempo conhece o candidato?  
 
3. Em que situação o conheceu?  
 

 aluno de graduação   aluno de pós-graduação 
 orientando     colega de atividade 
 outro – especificar:  

 
4. Atribua ao candidato índices de 1 a 6 para os itens abaixo. 
 

 1 2 3 4 5 6 

Capacidade de trabalho       

Motivação, entusiasmo       

Capacidade de resolver exercícios       

Imaginação, criatividade       

Perseverança       

Relacionamento com colegas        

Relacionamento com superiores       

Expressão oral       

Expressão escrita       
1 – Abaixo da Média; 2 – Média; 3 – Boa; 4 – Muito Boa; 5 – Excelente; 6 – Excepcional 

 
5. 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 
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6. Exprima sua opinião sobre o candidato particularmente quanto à sua aptidão para 
pesquisa, ao seu senso de responsabilidade e à sua facilidade de interação com outras 
pessoas. Aponte os principais pontos positivos e negativos sobre candidato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Utilize este espaço para registrar alguma observação adicional sobre o candidato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Dados sobre o signatário: 
 
Nome:  
Cargo que ocupa:  
Instituição:  
Endereço para correspondência:  
E-mail:  
 
Data:  /  /    
 
 
Assinatura: __________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Esta carta deve ser encaminhada via e-mail para: 
 
ppgpo@unifesp.br 
 
Obs.: O signatário deverá enviar a carta preenchida , assinada e digitalizada, 
preferencialmente de seu e-mail institucional.  

 
 


