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ANEXO V – Instruções para apresentação de memorial 

O memorial deverá ter até 5 páginas de texto.  

1) FORMATAÇÃO:  

 Folha tamanho A4;  

 Margens: superior e inferior - 2,5cm; esquerda e direita: 3,0 cm 

 Espaço entrelinhas: 1,5;  

 Fonte: Times New Roman, Arial  ou Calibri  

 Tamanho: 12 

 

2) ESTRUTURA: 

2.1  ELEMENTO PRÉ-TEXTUAL 

 CAPA: Contendo nome do candidato; linha de pesquisa e eixo de 

investigação e indicação do orientador.  

2.2 ELEMENTO TEXTUAL 

O texto do memorial é livre.  

2.3 ELEMENTO PÓS-TEXTUAL 

 REFERÊNCIAS: lista das obras citadas no corpo do texto obedecendo 

as normas da ABNT vigentes.  

 

3) CARACTERÍSTICAS:  

O memorial consiste na exposição da análise crítica da formação, da produção 

intelectual e da trajetória profissional do candidato, com ênfase em sua atuação no 

ensino, na pesquisa, na extensão e em outras atividades consideradas relevantes para a 

explicitação dos objetivos, fundamentos teórico-metodológicos e perspectivas que 

fundamentam sua intenção de cursar o doutorado no Programa de Pós-graduação em 

Educação em Ciências e Matemática da UFG. 

 

 

 



4) ORIENTAÇÕES
1
 

O memorial deve conter uma demonstração do amadurecimento intelectual baseada na 

enumeração da própria produção científica, formação profissional, atuação educacional 

e administrativa e possíveis reflexos das atividades profissionais na sociedade. Porém, a 

simples enumeração dessas atividades é insuficiente para mostrar esse amadurecimento 

intelectual. Por isso o Memorial deve incluir a abordagem do autor sobre essas 

atividades. É um texto crítico em que o autor enfatiza as partes mais relevantes de sua 

formação. A estrutura do Memorial deve ser flexível o suficiente para que se possa 

mostrar nele o diferencial do candidato. Sem isso, o Memorial perde a sua maior 

contribuição e transforma-se num currículo expandido. 

                                                           
1
 Adaptação do texto produzido por Gilson Luiz Volpato e Maria Inês Andrade e Cruz. Disponível em: 

http://unesp.br/cgb/mostra_arq_multi.php?arquivo=9411. Acesso em 02/07/2014. 


