Programa de Engenharia Química – COPPE/UFRJ

Ficha de Avaliação
A – Informações gerais (candidato, preencha a parte A e entregue ao avaliador)
Nome do candidato: __________________________________________________________
Curso: Pós-Graduação em Engenharia Química
Nível:

□ Mestrado

□ Doutorado

B – Informações sobre o candidato (preenchidas pelo avaliador)
1 – Desde quando conhece o aluno? ________
2 – Em que circunstância:

□
□

□

aluno de graduação

outra (especificar)_______________________________________________________

3 – Com relação ao candidato, fui seu:

□
□
□

aluno de pós-graduação

Chefe de Departamento
Professor em uma disciplina

□
□

Professor Orientador
Professor em várias disciplinas

Outras funções (especificar) _______________________________________________

4 – Como o(a) sr(a) qualificaria o candidato quanto aos atributos indicados no quadro
abaixo, em comparação com outros estudantes de sua referência, nos últimos CINCO
anos:
Excelente
(5% superior)

Bom
(20% superior)

Médio
(50% superior)

Abaixo da
Média

Não
Observado

Capacidade
intelectual
Motivação para
estudos avançados
Capacidade para
trabalho individual
Facilidade de
expressão escrita
Facilidade de
Expressão oral
Avaliação global

Número de estudante no grupo de referência: ______________________________________
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5 – O Histórico Escolar do aluno reflete adequadamente sua capacidade?

□

□

Sim
Não (justificar)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6 – Escreva a sua opinião sobre a adequação e a capacidade do candidato para estudos
avançados e pesquisa, fundamentando-a:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7 – Recomendaria a aceitação do candidato em seu próprio programa de pós-graduação:

□
□

Sem reservas
Com reservas (especifique)

□
□

Definitivamente não
Não dispomos de curso compatível

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C – Dados do Avaliador
Nome: _______________________________________________________________________
Titulação: _________________________ Ano: _______ Universidade: __________________
Cargo que ocupa: ______________________________________________________________
Instituição: ______________________________ Departamento: _______________________
Endereço: ____________________________________________________________________
CEP.: _________________ Cidade: _______________________________ Estado: _________
Telefone: ( ) ______________ Ramal: ________ E-mail: _____________________________
Local e Data: ___________________________ Assinatura: ____________________________

Por favor, envie este formulário diretamente para:
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Programa de Engenharia Química/COPPE
Caixa Postal 68502, CEP 21941-972
Rio de Janeiro - RJ

