
 

 

 

 
Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.078 de 31/05/2019, publicada DOU em 03/06/2019. 

 

                                                           

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

 Prezado Sr.(a), 

 O processo de seleção ao Curso de Especialização em Ontopsicologia pressupõe o 

preenchimento desta carta de recomendação, através da qual poderemos conhecer melhor o(a) 

candidato(a). Ela é importante, pois será um dos critérios do Processo Seletivo. Por isso, 

pedimos, gentilmente, que expresse com o máximo de fidelidade o seu parecer. 

 Agradecendo, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

     Atenciosamente, 

 

  Faculdade Antonio Meneghetti 

 

Nome do(a) Candidato(a):  

 

_______________________________________________________________ 

 

1. No aspecto profissional e/ou acadêmico, o Sr. conhece o candidato: 

 (   ) muito bem (   ) bem (   ) razoavelmente (   ) pouco (   ) muito pouco 

 

2. Seu contato profissional e/ou acadêmico com o candidato é decorrente de o Sr. ter sido: 

(  ) seu professor  (  ) seu orientador  (  ) colega de trabalho   (  ) seu chefe ou superior 

(  ) outro: ____________________________________________ 

 

3. No quadro abaixo, indique com um "X" a característica que melhor reflete o candidato 

comparando-o a outros profissionais e/ou acadêmicos de mesmo nível de formação e 

experiência que o Sr. tenha conhecido durante sua carreira. 

 

 

 

Característica Excepcional Muito 

Bom 

Bom Razoável Fraco Sem 

condições 

de informar 

1. Conhecimento em sua 

área de atuação 

      

2. Motivação para estudos  
      

3. Capacidade de raciocínio 

e trabalho independente 

      

4. Imaginação, originalidade 

e senso crítico 

      

5. Maturidade e 

responsabilidade para 

cumprir tarefas 

      

6. Capacidade para trabalho 

em equipe 

      

7. Capacidade de expressão 

escrita 

      

8. Capacidade de expressão 

oral 

      

9. Dedicação e persistência 
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4. Outras informações que julgue necessário acrescentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: 

 

Nome: _______________________________________ Grau de Instrução: ______________ 

 

Instituição/Empresa:__________________________________________________________  

 

 

Cargo ou Função: ____________________________________________________________ 

Mini currículo (opcional): 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

  

                                                                         

______________________________                     ________________________________ 

              Local e data                                         Assinatura 

 

 

 

Agradecemos a sua recomendação! 

 

 

As informações deverão ser enviadas para o e-mail: 

  

secretaria.especializacao@faculdadeam.edu.br 

 

Assunto: Carta de recomendação – nome do candidato 

mailto:secretaria.especializacao@faculdadeam.edu.br

