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Vitória, ___de________de 20___.


Ao Senhor
[Nome]
Diretor de Relações Internacionais
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco L, Lote 6, Edifício Capes
70040-031 Brasília/DF


Assunto: Carta de Recomendação.

Senhor Diretor,

	A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) manifesta seu apoio e empenho para a concessão de bolsa de doutorado ao Prof. ________________________, por meio do Programa de Bolsas de Doutorado Pleno no Exterior da CAPES. O plano de estudos do docente será desenvolvido junto à Universidade de ______________, [país], sob a orientação do Professor Dr. _______________________.


	O papel que a UFES desempenha no desenvolvimento do Espírito Santo é claro e inequívoco. Esse papel inclui tanto a formação de recursos humanos em cursos de graduação, de extensão e de pós-graduação lato-sensu e stricto-sensu, quanto a pesquisa em parceria com o poder público e a sociedade civil.


	A formação de docentes da UFES contribui de forma significativa para o estudo, a compreensão e a solução dos problemas que o estado enfrenta, tanto de forma direta, por meio da pesquisa e da extensão universitárias, como por meio da formação de mão de obra em nível de graduação e de pós-graduação.


	Nesse sentido, a iniciativa de acrescentar uma perspectiva teórica internacional ao debate dos problemas nacionais é adequada aos interesses da instituição e se coaduna com o desenvolvimento das pesquisas preconizadas em nosso planejamento institucional. Além disso, o doutorado na Universidade de ___________,a ser realizado pelo Prof. ___________, contribuirá futuramente para a melhoria do Programa de Pós-graduação em ___________ da UFES.


	A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação externa, portanto, total apoio à concessão da bolsa ao professor supracitado, pelo fato de o projeto proposto estar intimamente ligado ao foco para a pesquisa preconizado nesta Universidade e por contribuir para o desenvolvimento do Programa de Pós-graduação em ____________________.


Atenciosamente,




Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação

