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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

AVALIAÇÃO ANUAL DE ALUNO BOLSISTA
INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome do Aluno:
Curso pretendido:
Área de concentração:
Bolsista desde (mês/ano):
Orientador(es):

Mestrado
Geotecnia

Doutorado
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental

1. Como classifica o candidato quanto aos atributos indicados no quadro abaixo:
ATRIBUTO

E

S

B

R

F

SEM CONDIÇÕES PARA AVALIAR

Capacidade intelectual
Motivação para estudos avançados
Capacidade para trabalho individual
Facilidade de expressão escrita
Facilidade de expressão oral
Iniciativa / Desembaraço / Liderança
Assiduidade / Perseverança
Relacionamento com colegas e superiores

E = Excelente

S = Superior

B = Bom

R = Regular

F = Fraco

2. Com relação ao cumprimento das obrigações referentes ao aluno bolsista, pontue de 0 a 5, sendo:
0 – pior situação
5 – melhor situação
REQUISITOS

PONTUAÇÃO

O aluno bolsista tem se dedicado integralmente às atividades de pós-graduação
O aluno bolsista tem sido responsável com o cumprimento de seus horários e costuma avisar e/ou
justificar quando há necessidade de ausências
O aluno bolsista tem feito jus ao incentivo financeiro recebido envolvendo-se e demonstrando interesse
em atividades científicas diversas como palestras, webinars, eventos, cursos on-line, etc.
O aluno bolsista já desempenha um papel essencial em seus laboratórios e/ou grupo de pesquisa

3. Comparando este candidato com outros alunos ou profissionais de seu conhecimento, nos últimos dois
anos, quanto à aptidão para realizar estudos avançados e pesquisas, ele seria classificado como:
Excepcional

Superior

Bom

Regular

Fraco

4. Como orientador, você considera que o aluno bolsista:
SIM, o aluno deve ter sua bolsa renovada por mais um ano (até a próxima avaliação)
NÃO, o aluno não deve ter sua bolsa renovada por mais um ano. Anexar uma justificativa a este formulário.
Em

/

/
Assinatura do Orientador

Caro Professor Orientador:
FAVOR APÓS PREENCHIMENTO, ENTREGAR NA COORDENAÇÃO EM ENVELOPE LACRADO, OU ENVIAR EM FORMATO PDF
(ASSINADO) PARA ppgeca@ufcg.edu.br (apenas a coordenação e a comissão de bolsas terão acesso à sua avaliação)
UFCG-CTRN-UAEC-PPGECA
(83) 2101-1050 e (83) 2101-1876

