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ANEXO C

CARTA DE RECOMENDAÇÃO AO COORDENADOR DO CURSO DE

GRADUAÇÃO/INSCRIÇÃO DO ALUNO – PROGRAMA CsF – SWG / GRADUAÇÃO

Instruções para o(a) Coordenador(a) do curso do(a) candidato(a):

Caro(a) Coordenador (a), 

•  Para ter melhores condições de avaliar o(a) candidato(a) ao Programa Ciência sem Fronteiras, 

solicitamos uma carta de recomendação acadêmica. Esta carta, em forma de formulário, destina-se, 

exclusivamente, à Coordenação do Programa Ciência sem Fronteiras, e deverá ser enviada pelo(a) 

senhor(a),  após  digitada,  impressa,  assinada  e  salva  em   formato  “*.pdf”  para  o  e-mail: 

cienciasemfronteiras@ifbaiano.edu.br.

•  É imprescindível que todas as informações sejam fornecidas, principalmente no que se refere à 

integralização  do  curso  no  momento  da  viagem,  a  exemplo  do  pedido  no edital  do  Programa 

Ciência sem Fronteiras. Pedimos aos professores que estejam seguros de que o candidato atende aos 

pré-requisitos de aluno de excelência do Edital Interno para o qual eles estão se inscrevendo, bem 

como das informações constantes nesta Carta de Recomendação. 

•  As  informações  apresentadas  serão  utilizadas  pela  Coordenação  do  CsF  no  IF  BAIANO 

exclusivamente no processo de pré-seleção. É importante que elas reflitam as reais características 

do(a) candidato(a). Será guardado sigilo das informações aqui prestadas. 

•  Caso necessite de algum esclarecimento, envie-o para o e-mail: 

cienciasemfronteiras@ifbaiano.edu.br.

1. Nome: ______________________________________________________________________

2. Disciplina que ministra: _______________________________________________________

3. Percentual do currículo da graduação integralizado no momento da inscrição: ____________

4. Percentual do currículo da graduação integralizado até o momento previsto para a viagem de 

estudos: ___________
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5. Coeficiente de Rendimento Acadêmico (Coef): ___________

6.  Indicar  04  disciplinas  consideradas  necessárias  para  o  bom aproveitamento  dos  estudos  no 

exterior, com comprovação pelo histórico escolar recente:

6.1 -____________________________________________

6.2 - ____________________________________________

6.3 - ____________________________________________

6.4 - ____________________________________________

7. Outras informações que julgar necessárias:__________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. O aluno possuir processo disciplinar transitado, e que, devido a este, tenha recebido penalidades 

disciplinares previstas na Organização Acadêmica do IF BAIANO? (___) Sim- (___)Não

Local e data: ______________________________________

              _________________________________________________________________

                                       Assinatura do(a) Coordenador(a)/Orientador do Aluno


