
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
 
 
 

Nome do Candidato ________________________________________________________ 
 
Curso pretendido __________________________________________________________ 
 
 
Senhor(a) Recomendante 
 

O candidato acima pretende realizar Pós-graduação na UFRRJ. A Coordenação do 
Curso terá melhores condições de avaliar as potencialidades do candidato com base nas 
informações e observações confidenciais que o Sr.(a) possa fazer. 
 
1. Inicialmente tente, de maneira objetiva, traçar um perfil capaz de qualificar o potencial 
do candidato. 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Comparando este candidato com outros alunos ou técnicos, com similar nível de 

educação e a experiência que conheceu nos últimos anos, classifique o mesmo, quando à 

sua aptidão para realizar estudos avançados e pesquisas. Ele(a) se encontra entre:  

(  ) os 5% mais aptos                       (  ) os 30% mais aptos                  (  ) os 60% mais aptos 

(  ) os 10% mais aptos                       (  ) os 50% mais aptos                (  ) os 70% mais aptos 

3. Desde que ano conhece o candidato? _______ 

4. Durante quanto tempo conheceu o candidato mais de perto? De __/__/___ a  __/__/___ 

5. Em que tipo de atividade teve contato mais direto com o candidato? _______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Como classifica o candidato quanto aos atributos indicados no quadro abaixo?  



                                                NÍVEL 
 
ATRIBUTOS  
DO CANDIDATO 

Excelente Muito 
Bom 

Bom Regular Fraco Sem 
condições 

para 
informar 

Domínio em sua área de conhecimento 
científico 

      

Facilidade de aprendizado/Capacidade 
intelectual 

      

Assiduidade, perseverança       

Relacionamento com colegas e 
superiores 

      

Iniciativa, desembaraço, originalidade 
e liderança  

      

Capacidade de expressão escrita  
 

     

 

7. Outras informações que julgar necessário apresentar ____________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

                                                                                       ___________________________                              
_______________________________ 

                Local                                                                     Assinatura do recomendante 
 
 
Nome ______________________________   Cargo ou Função _____________________ 
Endereço ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Formação Pós-graduação: Titulação ________________ Instituição _________ Ano ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enviar para: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
BR 465, Km 7 – Seropédica – RJ – Brasil 
23.890-0000 


