
ANEXO V 

Edital Nº 01/2021 Estudantes – Polo de Inovação 

 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
Participação em Projeto de PD&I no Polo de Inovação do IFPB 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do Candidato: ............................................................................................................................ 

Instituição de Ensino: ........................................................................................................................... 

Curso: ................................................................................................................................................... 

 

II - RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO 

Nome do Docente: ............................................................................................................................... 

Instituição de Ensino: ........................................................................................................................... 

Titulação: .............................................................................................................................................. 

 

III – AVALIAÇÃO 

A) Você conhece o candidato como seu: 

☐aluno em uma disciplina ☐orientando de pesquisa  

☐aluno em mais de uma disciplina ☐orientando de extensão 

☐estágio ☐monitoria 

☐Outros (descreva): .................................................................................................................... 

B) Em que curso, período e por quanto tempo conhece o candidato? 

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

C) Para os fins de presente avaliação, julga conhecer bem o candidato? 

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



D) Como você classifica o candidato em relação às seguintes habilidades: 

Critério Excelente Bom Regular 
Não 

recomendado 
Não 

observado 
Capacidade de trabalhar em equipe      

Capacidade Intelectual      

Capacidade de expressão oral      

Capacidade de expressão escrita      

Conhecimento da língua Inglesa      

Iniciativa para buscar novos 
conhecimentos 

     

Proatividade      

Interesse por estudos avançados      

Responsabilidade/Comprometimento      

 

E) Como classifica o candidato em relação a outros alunos? 

☐Excepcional ☐Superior ☐Bom ☐Regular ☐Não recomendável 
     

F) Quais as suas impressões sobre a personalidade e a maturidade do candidato? Acredita que ele 

poderá ter bom desempenho em pesquisa aplicada em um ambiente desconhecido, competitivo 

e exigente? 

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

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

G) Acrescente aqui, se julgar conveniente, informações adicionais a respeito do candidato que não 

foram contempladas nos itens de avaliação presentes, se possível destacando os pontos positivos 

e oportunidades de melhoria 

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

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

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

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

 

<cidade>, <dia> de <mês> de <ano> 

 

______________________________________ 

<nome do docente avaliador> 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 O candidato deve preencher as informações de identificação no item I e enviar o documento ao 
professor que será responsável pela avaliação; 

 A avaliação é de caráter CONFIDENCIAL e deve ser enviada pelo docente avaliador ao email 
bancodeespecialistas@polodeinovacao.ifpb.edu.br antes da realização do processo seletivo (obter 
informação da data com o candidato); 

 


