CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

ANEXO II – CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DE CANDIDATO
A CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
A Comissão de Seleção solicita que o pesquisador – postulante a orientador, procure responder da forma mais
acurada possível aos itens deste formulário e o entregue ao candidato para que este carregue-o, em formato PDF,
no questionário de inscrição no sistema SIGAA, observando o cronograma do processo seletivo.
As informações sobre o candidato são confidenciais e subsidiarão a análise da Comissão de Seleção que conduz o
processo seletivo para a admissão de novos alunos. Caso seja necessário, o formulário poderá ser editado para
inserir mais linhas.

Identificação do candidato e do Projeto de Pesquisa submetido:
Nome do candidato:
Curso pretendido:
Mestrado
Título do Projeto de Pesquisa:

Doutorado

Informações do pesquisador e sua atuação como orientador:
Nome do pesquisador:
Participa como docente em outro programa de pós-graduação:

Sim

Não

Caso tenha respondido “Sim” ao item, especifique o nome do programa, a instituição e o tipo de participação:
Nome do Programa (Instituição)

Permanente

Colaborador

Visitante

No PPGEC, atualmente oriento ___ alunos de mestrado e ___ alunos de doutorado.
Nos outros programas de pós-graduação que participo, atualmente oriento ___ alunos de mestrado e ___ alunos
de doutorado.

Vinculação do pesquisador com o candidato:
Conheço o candidato desde _______ como seu (sua):
professor(a) em curso de graduação.
professor(a) em curso de pós-graduação.
orientador(a) no curso de ___________________________________________________ .
chefe ou supervisor(a) em serviço no ___________________________________________ .
outros (especifique): _______________________________________________________ .
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Avaliação do candidato:
Qual é sua avaliação do candidato quanto à sua capacidade, dedicação, persistência, criatividade, motivação e
autonomia para a realização de alguma atividade relacionada a pesquisa e desenvolvimento (P&D) na qual você o
tenha acompanhado mais de perto?

Qual é sua avaliação do candidato quanto à abrangência e profundidade de sua formação acadêmica? O candidato
demonstrou possuir amplos e sólidos conhecimentos em sua área de formação?

Exclusivamente para candidatos ao Curso de Doutorado: Qual é sua avaliação do candidato quanto à sua
capacidade de desenvolver pesquisa original de forma autônoma?

Classificação do candidato:
Comparativamente a alunos de pós-graduação que tive ou acompanhei de perto nos últimos ____ anos,
classificaria o candidato do seguinte modo:
Não
Excelente
Bom
Regular
Fraco
observei
Domínio da área de conhecimento pretendida
Capacidade intelectual
Motivação para estudos avançados
Capacidade para trabalho individual
Autonomia
Perseverança
Criatividade, iniciativa e liderança
Capacidade de expressão escrita
Capacidade de expressão oral
Capacidade de relacionamento pessoal
Avaliação global
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Avaliação do Projeto de Pesquisa proposto pelo candidato:
Qual é sua avalição do Projeto de Pesquisa submetido pelo candidato quanto à: interdisciplinaridade do tema de
pesquisa, aderência às linhas de pesquisa do Programa, relevância, metodologia e viabilidade de execução para o
Curso pretendido?

Observações:
Sinta-se à vontade para complementar as informações prestadas ou tecer algum comentário que possa contribuir
com a Comissão de Seleção no sentido de melhor avaliar o candidato:

Aceite de Orientação:
Sinta-se à vontade para complementar as informações prestadas ou tecer algum comentário que possa contribuir
com a Comissão de Seleção
no sentido
de melhor
avaliar o candidato:
Comprometo-me
a orientar
o candidato
supracitado
na execução do Projeto de Pesquisa por ele

submetido, uma vez que o mesmo seja aprovado para o Curso pretendido na presente edição do
Processo Público para Seleção e Admissão de Novos Alunos Regulares para os Cursos de Mestrado e
Doutorado em Engenharia Civil.
______________, ___ de _____________ de 20___ ,
Assinatura do pesquisador
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