
 
 
 

MEMORIAL ACADÊMICO 

SELEÇÃO PARA O INGRESSO NO PPCIR/UFJF 

 
DEFINIÇÃO 

 
O memorial é a apresentação da trajetória acadêmica do/a estudante ou pesquisador/a, com base em 

informações objetivas e sucintas, não devendo exceder 5 (cinco) páginas no caso de candidato/a ao 

Mestrado e 10 (dez) no caso de candidato/a ao Doutorado, excluídos elementos pré-textuais. Sua 

finalidade é inserir o projeto de pesquisa ou de trabalho que no momento o motiva em sua trajetória 

acadêmica mais ampla, passada e de médio prazo. Constitui-se em parte numa autobiografia em que 

predomina a narrativa simultaneamente reflexiva. Com põe-se de um relato retrospectivo, analítico 

e crítico, dando conta das junturas principais na trajetória acadêmica de seu autor. Aspectos 

profissionais devem ser mencionados somente na medida em que exibirem estrita relação com 

aquela. Uma auto avaliação das várias etapas e do todo, expressando o potencial de contribuições 

e/ou deficiências acadêmicas a serem trabalhadas, é de fundamental importância. 

 

ROTEIRO 

Parte Inicial: 

Capa com Nome completo. Data e local de nascimento, nacionalidade. Endereço completo com 

código de endereçamento postal, telefones, e-mail. 

Parte dissertativa: 

O memorial deve ser um texto dissertativo, sem tópicos, em que o candidato deve detalhar fatos e 

acontecimentos importantes da trajetória durante sua formação acadêmica (graduação e/ou pós-

graduação), ressaltando aspectos relevantes da vida acadêmica. Devem ficar claras as conexões 

entre a trajetória acadêmica e o tema do anteprojeto ou projeto de pesquisa, bem como com a 

respectiva área de concentração e linhas de pesquisa do PPCIR (ver no site do programa). 

Deve indicar também com franqueza, o grau de domínio de um dos idiomas da seleção: inglês, 

francês, italiano e alemão. 

 

NORMAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE APRESENTAÇÃO 

Letra: Arial, tamanho 12. Papel: A4. Margens: 3 cm: esquerda e inferior, 2 cm: direita e superior; 

Espaço entre as linhas: 1,5. Alinhamento do texto: justificado. Alinhamento dos títulos: 

centralizado na capa e à esquerda nos itens restantes. 


