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CARTA DE RECOMENDAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA BIOMÉDICA
Preencha o item A e peça a um professor de sua escolha para preencher o item B:
O formulário deverá ser enviado ou entregue diretamente pelo professor à coordenação do PPGEB.
A - Candidato ao programa de Pós-Graduação
Nome: ___________________________________________________________________________
Curso de Graduação: __________________________________________Conclusão: ___/ ___/ _____
Universidade: _____________________________________________________________________
Área de concentração pretendida: [

] Engenharia Biomédica

B - Referência sobre o candidato
Senhor professor, o candidato nesta identificado solicita inscrição no programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica do DAELN (PPGEB). Gostaríamos de contar com sua colaboração em nos fornecer
referências sobre o mesmo.
Envie este formulário diretamente para:

UTFPR, PPGEB, BLOCO V3
A/C: Coord. PPGEB, Prof. Leandra Ulbricht.
Av. Sete de Setembro, 3165
80.230-901, Curitiba - PR

Dados do Informante:
Nome do Informante: _____________________________________________________________
Instituição/Departamento: _________________________________________________________
Titulação: ____________________________________________ Data Obtenção: ___/ ___/ ____
Instituição da Titulação: __________________________________________________________
É bolsista do CNPq? ( ) Sim ou ( ) Não, em caso afirmativo Área/nível: ___________________
Informações sobre o candidato
1. Conheço o candidato desde o ano ______ como: (assinale as opções que se apliquem, sublinhe a mais relevante)
( ) aluno de graduação
( ) aluno de pós-graduação
( ) orientado de iniciação científica
( ) estagiário de laboratório
( ) monitor
( ) outro: ____________________
2. Como o candidato se classifica em relação aos seguintes pontos:
Excelente
Bom
Médio
Capacidade
Intelectual
Interesse por Estudos
Avançados
Capacidade para
Trabalho Individual
Capacidade para
Trabalho em Equipe
Facilidade de Expressão
Oral
Facilidade de Expressão
Escrita

Ruim

Não Observado

3. Em que faixa você classificaria o candidato em relação aos alunos e profissionais que você conhece ?
( ) 5% melhores ( ) 10% melhores ( ) 25% melhores ( ) 40% melhores ( ) na média ( ) Abaixo da Média
( ) Condições de julgamento não adequadas para informar
4. Em seu julgamento, quais as qualidades do candidato para desenvolver atividades de pós-graduação?

5. Relativo à Pós-Graduação, o candidato apresenta alguma deficiência de formação acadêmica que deveria ser objeto
de atenção especial?

______________________,_____ de ________________ de ________
___________________________
Ass. do Informante

