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ANEXO III

Carta de Recomendação – PECS/UEMA

Cada candidato ao curso de mestrado deverá solicitar uma carta de recomendação de professor que não

pertença ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação e Sistemas da UEMA ou a um

profissional com quem tenha lidado profissionalmente. A carta deverá ser lacrada pelo professor e devolvi-

da ao candidato, para ser anexa (com os envelopes lacrados) à documentação a ser entregue ao PECS no

ato de sua inscrição. 

PARTE A (Para ser preenchida pelo candidato)

Nome do candidato:  _____________________________________________________
Diplomado em (Curso e Data): ____________________________________________
Instituição em que obteve o título: ________________________________________
Área de afinidade: ______________________________________________________
Área de Concentração: [  ] Computação Aplicada   [  ] Tecnologia d Informação

PARTE B (Para ser preenchida pelo recomendante) - Estas informações são de caráter CONFIDENCIAL.

Prezado Professor/Profissional
A pessoa que está solicitando esta Carta de Recomendação pretende participar do processo de seleção
para o curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas da UEMA. Trata-se de
uma carta confidencial  que deverá ser devolvida ao candidato em  envelope lacrado.  Agradecemos sua
colaboração.
Dados Pessoais:

Nome:  ________________________________________________________________

Instituição de Atuação: __________________________________________________

Cargo:  _______________________________________________________________

Fone: _____________________ E-mail: ____________________________________

Maior titulação: ________________________________________________________

Instituição em que obteve o título: ________________________________________

Ano de obtenção: ________________  

Área de sua especialidade:  _______________________________________________
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Avaliação:

1)  Com relação ao candidato, fui seu (indique todos os itens válidos):

Professor em curso de graduação. Indique a(s) disciplina(s) ____________________

Professor em curso de pós-graduação. Indique a(s) disciplina(s) _________________

Professor Orientador (especifique): _______________________________________

Chefe de Departamento

Foi me subordinado em: _______________________________________________

Foi meu chefe em ____________________________________________________

Trabalhou comigo por _______ anos em __________________________________

Outras Funções (especifique):

2)  Classifico o candidato de acordo com o quadro a seguir:

Atributos do Candidato Excele

nte

(10)

Muito

Bom (8)

Bo

m

(6)

Regula

r (4)

Fraco

 (2)

Desconh

eço (0)

Abrangência de conhecimento em Computação

Domínio  de  conhecimento  na  área  de  afinidade
(Parte A)

Habilidade  de  programação  (desenvolvimento  de
algoritmos)

Habilidade de interpretação de textos científicos

Facilidade de aprendizado

Assiduidade

Perseverança

Relacionamento com colegas 

Relacionamento com superiores

Iniciativa

Liderança

Criatividade

Facilidade para trabalho individual

Facilidade para trabalho em equipe

Facilidade de expressão escrita

Facilidade de expressão oral

Avaliação Final

3)  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):
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os   5% mais aptos

os 10% mais aptos

os 30% mais aptos

os 50% mais aptos

os 50% menos aptos

os 10% menos aptos

4)  Estamos interessados na avaliação do potencial acadêmico e profissional do candidato para estudos e
pesquisas na área de Computação Aplicada a área de engenharia aeroespacial. Para tal necessitamos de
uma descrição detalhada dos pontos positivos e negativos do seu desempenho. Comentários sobre caráter,
integridade e motivação serão úteis, se julgados pertinentes. Por favor, continue no verso ou em uma folha
anexa se precisar de espaço adicional.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................  ...................................

............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................  ..........................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

Local e data: ............................................................., ............../.........../................

Assinatura: ................................................................

Esta carta deve ser enviada para:
Universidade Estadual do Maranhão

Centro de Ciências Tecnológicas 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Computação e Sistemas

Cidade Universitária Paulo VI 

São Luis – Maranhão

CEP: 65000-000 

OU Encaminhada via eletrônica para:

secretaria.pecs@gmail.com

Obs.: nesse caso o recomendante deverá 

enviar a carta, preenchida, assinada e 

digitalizada, preferencialmente, de seu e-mail 

institucional.


