
ANEXO II – EDITAL Nº ____/201_
CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – PRAE / UESB
PARA INSCRIÇÃO DE DISCENTES TUTORES EM DISCIPLINAS

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (Espaço para preenchimento do discente de curso de
graduação presencial da UESB)

Nome do(a) Candidato(a):

e-mail:

Telefone:

Curso de graduação da UESB:

Campus da UESB:

N de Matrícula:

Disciplina de interesse para 
atuar como tutor (ver ANEXO I): Código da 

disciplina
Nome da disciplina referente ao código

DADOS DO PROFESSOR RECOMENDADOR (Espaço para preenchimento do docente que
ministra ou ministrou na UESB a disciplina para a qual recomenda o(a) discente) 

Nome:

Matrícula:

Maior Titulação:
(   ) Pós-graduação Lato Sensu                 (   ) Mestrado

(   ) Doutorado                                            (   ) Pós-doutorado

Departamento:

Colegiado:

Disciplina(s) que 
leciona atualmente 
na UESB:

 

Disciplina(s) que 
lecionou 
anteriormente na 
UESB:

Telefone Fixo: (    ) Celular: (   )

e-mail:

Qual sua relação com o candidato? (marque com X)

Professor(a) da disciplina
que o discente concorre  

Ex-Professor(a) da disciplina
que o discente concorre  

Orientador(a)  Ex-orientador(a)  



(   ) (   ) (   ) (   )

Outro (especificar):

Há quanto tempo conhece o(a) candidato(a)?

Utilize o espaço abaixo para avaliar e pontuar de 0,0 a 10,0 cada uma das características do
candidato (preencher inserindo a pontuação correspondente a cada item;  calcule a seguir a
média correspondente â  pontuação total  obtida pelo discente na somatória  dos itens e
divida pelo número de itens )

Atributos/Características do Candidato
MAIOR

PONTUAÇÃ
O

PONTOS OBTIDOS

Grau de interesse pelos trabalhos 
acadêmicos

10,0

Conhecimento nos conteúdos da disciplina 10,0

Participação em atividades propostas 10,0

Facilidade de expressão oral 10,0

Facilidade de expressão escrita 10,0

Assiduidade 10,0

Responsabilidade 10,0

Relacionamento interpessoal 10,0

Capacidade para trabalho em equipe 10,0

Habilidade Didático-Pedagógico 10,0

PONTUAÇÃO TOTAL 100,0

MÉDIA DA PONTUAÇÃO (*)
100,0 : 10 =
10,0 (dez)

______ :10 = ______  ( _______________________ 

__________________________________________)

Você Recomendaria o candidato? (marque com X )

                                                                       RECOMENDO
  NÃO RECOMENDO (**)

Utilizar este espaço para fazer outras observações que julgar necessárias para a avaliação 
do(a) candidato(a): 

Local e data: ___________________________, _____de __________________ de 20__

_____________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) (***)

Observar:
(*) Os subitens 7.4 e 7.5 do Edital citado no Anexo
(**) O subitem 4,2 alínea h) do Edital citado no Anexo
(***) O subitem 8.1.1 do Edital citado no Anexo


