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CARTA DE RECOMENDAÇÃO ACADÊMICA – PROGRAMA DE VERÃO

Parte A (para ser preenchida pelo candidato)

Nome do candidato Data

Esta carta é para quem está se candidatando ao Curso de Verão - Matemática 

PARTE B (para ser preenchida pelo recomendante. ESTA PARTE É CONFIDENCIAL)

Por favor dê sua avaliação sobre a capacidade e motivação do candidato em ter um bom desempenho no programa de pós-
graduação ao qual está se candidatando. Descreva o tipo de atividade em que teve contato mais direto com o candidato e o 
período em que isto ocorreu. Comente sua preparação acadêmica e seu potencial para pesquisa original. Compare o candidato  
com outros que você tenha conhecido na mesma área (use o verso se necessário). 

mailto:posgrad@ime.unicamp.br
http://www.ime.unicamp.br/


Comparando com  alunos que conheci em  anos, eu classificaria o candidato entre os   % melhores.

Excelente Muito Bom Bom Médio Abaixo da 
Média

Sem base para 
julgar

Domínio em sua área de
conhecimento Científico

Capacidade de expressão oral

Capacidade de expressão escrita

Perseverança

Iniciativa e criatividade

Nome

Assinatura Data

 /  / 

Instituição ou Empresa Cargo ou Função

Grau Acadêmico mais alto Instituição e ano de obtenção

Endereço

Esta carta deve ser preenchida, impressa, assinada e enviada para: 
Secretaria de Pós-Graduação, IMECC-UNICAMP, Rua Sérgio Buarque de Holanda, 651 

Cidade Universitária "Zeferino Vaz" – Distr. Barão Geraldo 
CEP 13083-859 - Campinas – São Paulo, Brasil. 

O documento também pode ser preenchido, impresso, assinado, digitalizado em formato .pdf e enviado para: 
posgrad@ime.unicamp.br. 
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