Universid
dade Federal de Campina Grande
G
Centro de Engenharia Elétrica e Info
ormática
ngenharia Elé
étrica
Programa de Pós-Graduação em En

Folh
ha de Refferência
L
Leia
instruções no
n verso

Candidatto
nome

curso pretendid
do

 Mestrado 
área de p
pesquisa pretend
dida





Eletrrônica e Telec
comunicaçõess – ETL
Instrrumentação Eletrônica, Con
ntrole e Autom
mação – INC




Doutorad
do

Sistemass Elétricos – SEL
S
Eletrônicca de Potência
a e Máquinas Elétricas – EP
PM

Engenharia de Co
omputação – ECP
E

Pessoa que
q dá as refferências do candidato
c
nome

títu
ulo (o mais elevvado)

instituição em que trabalh
ha

ca
argo/função

rua

no.

cep

cidade

uf

t
telefone/fax

ba
airro

e-m
mail

Conhecimento do Ca
andidato
conhece o candidato desd
de

em relaçção ao candidatto é ou foi
professo
or em curso de
 gradu
uação
 nu
uma disciplina
 em
m várias disciplin
nas
 pós-g
graduação
 nu
uma disciplina

orienta
ador de
 estáágio
 trab
balho de conclus
são de
cursso
 projeto de iniciação
o
ntífica
cien
 messtrado

 em
m várias disciplin
nas

Perfil do
o candidato
caracterrística

 chefe, gerente ou patrão
p
mpregado
 subordinado ou em
ega de trabalho
 cole
 clien
nte ou forneced
dor
 outrro: _________
____________
__

___
____________
___________
___
Classiificação do candidato

excelente

bom

méd
dio

não recomendado

o
não
obs
servad
do

Em rela
ação a outras pe
essoas conhecid
das
da mesma classe que o candidato ele
e se
ca como:
classific
 excepcional
 médio

Capacida
ade intelectual
Motivaçã
ão para estudo
os avançados
Capacida
ade para traba
alho individual


  


  


  










Facilidade de expressã
ão escrita
Facilidade de expressã
ão oral
ade e perseve
erança
Assiduida


  


  


  











  

Iniciativa, desembaraç
ço e liderança
  

amento com colegas
c
e supe
eriores 
Relaciona
  

Outra: __
____________
____________
_____ 









De maneirra objetiva, por favor trace o pe
erfil do candidatto para efeito de
e qualificá-lo para
estudos de
e pós-graduaçã
ão.

uperior
 su
 fra
aco

 bo
om

e em termos proporcionais como
dos melhores.

Reco
omendação
O can
ndidato é:

 reccomendado ve
eementemente
e
 reccomendado
 talvvez recomend
dado
 não recomendad
do
Justificativa da recom
mendação
(falculltativa):

 83-2
2101.1049 - Fax:
F
83-2191.1
1015 copele
e@dee.ufcg.ed
du.br http://ww
ww.dee.ufcg.e
edu
Av.. Aprígio Velosso, 882 – Bairrro Universitárrio 58.429-970
0 Campina Gra
ande, Paraíba
a, Brasil, Caixa
a Postal 10.05
53

%

Outras informações importantes

Local, Data e Assinatura
local e data

assinatura

Instruções
1. Desejamos ter sua opinião sobre o candidato que
se você escolhesse 10 a cada cem de seus alunos
pretende ingressar no Programa de Pós-Graduação em
para formar o grupo dos melhores, o candidato estaria
Engenharia Elétrica da UFCG. Estas informações, de
nesse grupo.
caráter CONFIDENCIAL, são necessárias para que
possamos decidir a aceitação do candidato como aluno. 5. Por favor, envie o formulário preenchido pelos
correios, diretamente para o endereço abaixo ou por
Agrademos desde já sua colaboração.
fax (83-3310.1015), pois não será aceito se chegar por
2. Por favor, preencha este formulário por completo. Todos
intermédio do candidato, mesmo em envelope
os campos são importantes, inclusive telefone e e-mail,
fechado.
para que possamos confirmar a procedência das
informações em caso de dúvida.
6. Para efeito deste formulário a classe do candidato é o
3. No quadro Perfil do candidato marque apenas uma das
conjunto das pessoas que você conhece como ele. Por
dez quadrículas para cada característica.
exemplo, se você foi professor dele, compare-o com
4. Na classificação relativa, quanto menor o percentual
seus outros alunos. Se foi chefe, com as outras
melhor é a classificação. Por exemplo, 10% significa que
pessoas que foram seus subordinados.
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