CARTA DE RECOMENDAÇÃO PARA PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL
CONIF/CICan 2016 - IFPR
Nome Candidato: ___________________________________________________________________
Nome Recomendante: _________________________________________________________________
IFPR - Campus: ______________________________________________________________________
Departamento:________________________________________________________________________
Senhor(a) Recomendante: o candidato acima pretende participar da chamada pública do CONIF/CICan
(http://portal.conif.org.br/ultimas-noticias/978-bolsas-de-estudo-no-canada-inscricoes-abertas-paraestudantes-da-rede-federal.html). Com base nas informações e observações confidenciais fornecidas por
Vossa Senhoria, a comissão terá melhores condições de avaliar as potencialidades do postulante. Cabe
destacar que o IFPR tem a responsabilidade de indicar apenas dois candidatos para a fase final.
Inicialmente, tente, de maneira objetiva, traçar um perfil do potencial do candidato:
1. Conheço o candidato desde ________. Neste período, o meu contato com ele foi como:
Professor(a) nas disciplinas:_____________________________________________________________
Orientador(a) na atividade de:___________________________________________________________
Chefe ou superior em serviço no:_________________________________________________________
Em outras atividades, tais como: ________________________________________________________
2. Como classifica o candidato quanto às experiências indicadas acima (valor: 20 pontos):
( ) Excelente
avaliar

( ) Muito Bom

( ) Bom

( ) Regular

( ) Fraco

(

)Sem condições para

3. Capacidade Intelectual (valor: 60 pontos):
Excelente
Motivação
para
estudos avançados
Capacidade
para
trabalho individual
Capacidade
para
trabalho em grupo
Capacidade
de
adaptação
às
diversas situações
Facilidade
de
expressão escrita
Facilidade
expressão oral

de

Iniciativa/Desempe
nho/Liderança
Assiduidade/Persev

Muito Bom

Bom

Regular

erança
Relacionamento
com colegas e
superiores
Responsabilidade
nas
atividades
propostas
Capacidade
de
contextualização
dos conhecimentos
adquiridos
Articulação entre
teoria e prática

4) Comparando este candidato com outros alunos e profissionais com quem lidou nos últimos dois anos,
quanto à aptidão para realizar estudos e pesquisas, ele seria classificado como (valor: 20 pontos):
Excelente
Muito Bom
Bom
Regular
Fraco
5) Acrescente outras informações que julgue necessárias:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Assinatura do/da Recomendante: _________________________________________________________
Data: _____________________________
Local: ____________________________
1. Esta carta deverá ser encaminhada diretamente à Coordenação de Relações Internacionais, através do
e-mail internacional@ifpr.edu.br. A CRI assume o compromisso de não divulgar, em hipótese alguma,
detalhes referentes a este formulário;
2. Caso o formulário seja enviado através do EMAIL INSTITUCIONAL DO AVALIADOR, dispensa-se
a assinatura do Recomendante; No caso do envio através de outros e-mails, ou via correio postal, ou
pessoalmente na sala da CRI, a assinatura é indispensável;
3. Em hipótese alguma a CRI aceitará o recebimento da carta de recomendação por intermédio do
estudante candidato ao programa.
4. Será considerado apto o aluno que obtiver 70% de aproveitamento neste documento, ou seja, 70 pontos;
Estejam atentos para o prazo máximo de recebimento das cartas de recomendação. Solicitamos máxima
atenção a esta data, pois dependemos deste documento para proceder a homologação da candidatura do
aluno;
5. As informações incluídas neste documento serão tratadas como sigilosas. Em hipótese alguma haverá
divulgação das informações inseridas. Solicitamos também que a avaliação não seja divulgada aos
estudantes, para assim preservar a autonomia de avaliação do segundo avaliador do estudante.

