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CARTA DE RECOMENDAÇÃO PARA CANDIDATO À MOBILIDADE

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO
A Carta de Recomendação deverá ser preenchida por um professor que conheça o candidato, identificado como AVALIADOR, que pertença ao Departamento do candidato, preferencialmente que tenha vínculo com Programa de Pós-Graduação e que possua projetos em parceria com a universidade de interesse. 
O Avaliador deverá entregar as páginas 2 e 3 deste arquivo em envelope selado à Secretaria de Relações Internacionais (SRI) ou enviado por correio ou malote endereçado à:
Secretaria de Relações Internacionais (Térreo da Reitoria)
Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Goiabeiras 
Vitória/ES        CEP 29.075-910.

A SRI assume o compromisso de não divulgar detalhes referentes a este formulário. Solicitamos também que a avaliação não seja divulgada aos estudantes, para assim preservar a autonomia do avaliador do estudante.
Em hipótese alguma a SRI aceitará o recebimento da carta de recomendação por intermédio do estudante candidato ao intercâmbio em envelope aberto ou sem envelope;


CARTA DE RECOMENDAÇÃO PARA CANDIDATO À MOBILIDADE

DADOS DO CANDIDATO

Nome: NOME COMPLETO

E-mail: fulano@provedor.com
Matrícula na UFES: matrícula

Celular: (27)9999-9999
Curso: Curso de graduação

Centro de Ensino: 
Campus: 


País a que se candidata:  País

Universidade/Campus a que se candidata: Universidade / campus

Tempo que ficará em intercâmbio acadêmico:  Mês/2000  a  Mês/2000

	AVALIADOR

i. Nome do Avaliador: NOME COMPLETO
ii. Centro: 
iii. Departamento:  Departamento
iv. Campus: 
v. Telefone/Ramal: (27)4009-2046
vi. email:  fulano@provedor.com
vii. Celular:  (27)9999-9999
viii. Vinculado à Programa de Pós-Graduação?    Sim. Qual? PPGXXXX                Não 
ix. Possui projeto(s) com a Universidade do candidato? 

            Sim  Especificar:    Ensino    Extensão    Pesquisa. 

x. Título: Título do projeto

            Não.   Há interesse?    Não     Sim. Como o candidato poderá lhe ajudar?

Como planeja a ajuda do aluno para projetos com a IES estrangeira



1) Conheço o candidato desde 2000 / 1.  O período de maior contato foi de 3 / 2000 a  12 / 2000 na condição de: professor. orientador, coordenador, chefe


2) O histórico escolar do candidato aluno reflete adequadamente sua capacidade?
  Sim    Não Justifique por favor  Justificativa

3) Em comparação com outros estudantes/profissionais com os quais V.Sª. esteve associado nos últimos 5 (cinco) anos, avalie o candidato nas seguintes categorias:
 
Excelente
(5% Superior)
Bom (20% Superior)
Médio (50% Superior)
Abaixo da média
Não Observado
Capacidade intelectual





Motivação para estudos avançados





Capacidade para trabalho individual





Capacidade para trabalho em grupo





Facilidade de expressão escrita





Facilidade de expressão oral





Iniciativa e Criatividade





Capacidade de adaptação às diversas situações





Relacionamento com colegas e superiores





Assiduidade e Perseverança





Capacidade de Liderança 





Responsabilidade nas atividades propostas 





Capacidade de contextualização dos conhecimentos adquiridos





Articulação entre teoria e prática





Avaliação Global







4) Recomendaria o candidato para realizar intercâmbio acadêmico?  

  Sim, sem reservas
  Definitivamente não
  Sim, com reservas (especifique)

Apresente suas reservas (ficarão sob sigilo)

5) Comentários adicionais sobre os atributos e outras informações relevantes
Comentários adicionais que deseja fazer sobre o candidato


Local e data:   CIDADE-ES  ,  10 / 10 / 2017


............................................................... 
(Assinatura do Avaliador)

