
Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
DIRPPG – Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
PPGSE – Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia 

Carta de Recomendação 

A carta de recomendação pode ser digitalizada e enviada para o e-mail da Comissão Permanente de 
Seleção do PPSGE (sel-ppgse-ct@utfpr.edu.br) ou pelos Correios para o endereço abaixo:

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
Secretaria Geral do Stricto Sensu Sede Centro
PPGSE – Processo de Seleção de Mestrado
Av. Sete de Setembro 3165, Rebouças – Bloco CA – Sala CA-304 – 3º Andar 
CEP: 80230-901 
Curitiba-PR 

Nome do(a) candidato(a): _______________________________________________________________ 

 Dados do(a) recomendante:

Nome: ______________________________________________________________________________ 

Instituição ou Empresa: ______________________________ Cargo: ____________________________ 

Grau acadêmico mais alto, instituição e ano de obtenção: _____________________________________ 

Área de especialidade: _________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

 Avaliação:

Ótimo Bom Regular Ruim Sem base 
para julgar 

Conhecimento científico 

Iniciativa e criatividade 

Perseverança 

Capacidade de expressão oral 

Capacidade de expressão escrita 
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Descreva em que condições você conheceu o(a) candidato(a) (como professor, orientador, chefe, 
coordenador de curso, etc.) e o período em que isto ocorreu. Como você avalia o desempenho do(a) 
candidato(a) nas atividades em que o acompanhou? Analise sua capacidade de expressão, dedicação 
às atividades que desempenhou, iniciativa, criatividade e motivação. Sinta-se à vontade para incluir 
quaisquer opiniões que achar relevante ou para anexar documentos se achar necessário. 

____________________________________ 
Assinatura 
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