
THE COMMOM APPLICATION 
 
Name: (nome do aluno) 
 
CAID: (número gerado no site https://www.commonapp.org/Login) 

 
TRANSFER REGISTRAR REPORT 

 
CONTACTS (dados do coordenador do curso) 
 
Official Name/Title: (nome do coordenador do curso) 
 
Email/Phone: (e-mail e telefone do coordenador do curso) 
 
Website/Profile: site do curso/universidade 
 
Institution/CEEB: nome da universidade (UFES) 
 
Address: endereço da universidade – disponível na parte inferior do site da UFES 

 
ACADEMICS 

 
Class Rank: (posição/classificação do aluno na turma dele) 
 
Class Size: (quantidade de alunos na turma do aluno)  
 
Covering a period from (m/y):  
(período de estudos, até o momento, do aluno, mês/ano) 
 
The rank is [  ] weighted (ponderado)  [X] unweighted (não ponderado)  
How many additional students share this rank?  
(quantos estudantes fazem parte dessa classificação) 
 
Cumulative GPA: (coeficiente de rendimento) ____ on a _____ scale,  
covering a period from (m/y) _____ to _____  
(numa de escala de __, cobrindo um período de __/__ mês/ano) 
 
This GPA is [  ] weighted (ponderado) [X] weighted (não ponderado).  
 
The school’s passing mark is: 5,0 (nota para ser aprovado) 
 
Highest GPA in class ________ (maior coeficiente na classe do aluno) 
 
Graduation _________ (m/d/y) (data de graduação mês/dia/ano) 
 
Evaluation 
 
Is this applicant in good standing? 
(Este candidato tem bom desempenho?) 
[  ] Yes  [  ] No 
 



 
Is this applicant eligible to return to your institution?  
(Este candidato é elegível para retornar à sua instituição?) 
[  ] Yes  [  ] No 
 
If you answered “no” to either or both questions, please upload a document here to 
provide details. 
(Se você respondeu “não” a uma ou ambas as perguntas, por favor, envie um documento 
com mais detalhes) 
 
Has the applicant ever been found responsible for a disciplinary violation at you 
school, whether related to academic misconduct or behavioral misconduct, that 
resulted in the applicant’s probation, suspension, removal, dismissal, or expulsion 
from your institution? 
(O candidato já foi considerado responsável por alguma violação disciplinar na instituição, 
quer seja relacionada à má conduta acadêmica ou má conduta comportamental, que 
resultou em sua liberdade vigiada, suspensão, afastamento, jubilamento ou expulsão da 
instituição?) 
 
[  ] Yes  [  ] No [  ] School policy prevents me from responding. 
(Sim / Não / A política da faculdade me impede de responder). 
 
To your knowledge, has the applicant ever been convicted of a misdemeanor, 
felony, or other crime? 
(De acordo com o seu conhecimento, o candidato já foi condenado por um delito, traição 
ou outro crime?) 
 
[  ] Yes  [  ] No [  ] School policy prevents me from responding. 
(Sim / Não / A política da faculdade me impede de responder). 
 
If you answered “yes” to either or both questions, please attach a separate sheet of 
paper or use your written recommendation to give the approximate date of each 
incident and explain the circumstances. 
(Se você respondeu "sim" a uma ou ambas as perguntas, por favor, anexe um documento 
ou use sua recomendação por escrito para indicar a data aproximada de cada incidente e 
explique as circunstâncias). 
 
I recommend this student: (Eu recomendo este estudante) 
 
[  ] No basis (não tenho base para dizer) [  ] With Reservation (com restrições) 
[  ] Fairly Strongly (muito) [  ] Strongly (fortemente)  
[  ] Enthusiastically (com enthusiasmo) 
 
Signature(Assinatura) ______________________________ 
 
Please mail this form and accompanying documents directly to the each 
college/university admission office. Do not mail this form to The Common 
Application offices. 
(Por favor, envie este formulário e os documentos anexos diretamente para o escritório de 
admissão de cada faculdade/universidade. Não envie este formulário para os escritórios 
do “Common Application”). 



 
THE COMMOM APPLICATION 

 
Name: (nome do aluno) 
CAID: (número gerado no site https://www.commonapp.org/Login) 

 
TRANSFER ACADEMIC EVALUATION 

 
CONTACTS (dados do coordenador do curso) 
 
Official Name/Title: (nome do coordenador do curso) 
 
Email/Phone: (e-mail e telefone do coordenador do curso) 
 
Website/Profile: site do curso/universidade 
 
Institution/CEEB: nome da universidade 
 
Address: endereço da universidade 
 
EVALUATION (Avaliação) 
 
How long have you known the student, and in what context? 
(Há quanto tempo você conhece o aluno, e em que contexto?) 
 
What are the first words that come to mind to describe this student? 
(Quais são as primeiras palavras que vêm à sua mente para descrever este aluno?) 
 
List the courses in which you have taught this student, noting for each the student’s 
year (freshman, sophomore, etc.) and the level of course difficulty (100-level, 200-
level, etc.) 
(Liste as disciplinas em que você lecionou para este estudante, indicando o nível do aluno 
[calouro, segundo ano, etc.] e o nível de dificuldade da disciplina (nível 100, nível 200, 
etc.) 
 

 

 
COMMENTS (Comentários) 
 
Please write whatever you think is important about this student, including a 
description of academic and personal characteristics, as demonstrated in you 
classroom and/or the campus community. We welcome information that will help us 
to differentiate this student from others. (Fell free to attach an additional sheet or 
another reference you may have prepared on behalf of this student). 
(Por favor, escreva o que você acha ser importante sobre o estudante, incluindo uma 
descrição das características acadêmicas e pessoais, como demonstrado em sua sala de 
aula e/ou na convivência com a comunidade do campus. Agradecemos as informações 
que vão nos ajudar a diferenciar este estudante de outros). [Sinta-se à vontade para 
anexar uma folha suplementar ou outra referência que você possa ter preparado em favor 
deste aluno]. 
 



 
 

RATINGS (Classificações) 
 
No Basis 

(sem 
base) 

 Below 
Average 

(Abaixo da 
media) 

Average 
(Na média) 

Good 
(above 

average) 
(acima 

da 
média) 

Very 
Good 
(well 

above 
average) 

(bem 
acima da 
média) 

Excellent 
(top 10%) 

(excellente) 

Outstanding 
(top 5%) 

(extraordinário) 

Top few  
(top 1%) 
(poucos) 

 Academic Achievement 
(Desempenho Acadêmico) 

       

 Intellectual Promise 
(Compromisso Intelectual) 

       

 Writing (Escrita)        

 Creativity (Criatividade)        

 Class Discussion 
(Discussão na aula) 

       

 Faculty Respect (Respeito)        

 Work Habits (hábitos de 
trabalho) 

       

 Maturity (Maturidade)        

 Motivation(Motivação)        

 Leadership (Liderança)        

 Integrity 
(Integridade) 

       

 Resilience (Resiliência)        

 Collaborative 
(Colaboração) 

       

 Self – confidence  
(Auto–confiança) 

       

 Initiative(Iniciativa)        

 OVERALL (Geral)        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


