
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

EDITAL N.º 02/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2019-1 PARA A 1ª TURMA DE AGRONOMIA 

PARA BENEFICIÁRIOS DO PRONERA 

 

ANEXO II – ROTEIRO DO MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. INSTRUÇÕES 

 

1.1 O Memorial Descritivo deve ser digitado, em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, e 

não ultrapassar 03 páginas.  

1.2 O Memorial Descritivo deverá conter:  

a) Identificação do candidato. 

b) Relato da história de vida do candidato com elementos sobre sua trajetória escolar, incluindo alguma 

formação em escola do campo, vivências em escolas familiares agrícola, ou escolas profissionalizantes na 

área agrícola, ou em cursos do PRONERA; sobre experiências relacionadas à luta pela terra; sobre 

atividades de produção agrícola em acampamentos, assentamentos ou comunidades rurais, suas 

expectativas de ingresso na Universidade e a importância da formação no Curso de Agronomia, para a 

realidade da sua comunidade e/ou assentamento rural. 

 

2. SUGESTÃO DE ROTEIRO 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO  

a) Nome (folha de identificação impressa a partir da página do Processo Seletivo) 

b) Local e data de nascimento 

c) RG 

d) CPF 

 

2.2 INTRODUÇÃO 

I) Escrever sobre o candidato com informações sobre atividades atuais, atividades de trabalho ou de estudo 

e, se for o caso, quais as expectativas de ingresso na Universidade.  

 

2.3 DESENVOLVIMENTO 

I) Relatar a história de vida do candidato. Contar sobre a trajetória escolar com informações sobre inicio 

dos estudos, local e outros dados que considerar importantes na vida escolar. Caso houver, comentar sobre 

alguma formação em escola do campo, vivências em escolas familiares agrícolas ou escolas 

profissionalizantes na área agrícola, ou em cursos do PRONERA. Escrever também, se for o caso, sobre 

experiências relacionadas à luta pela terra; sobre atividades de produção agrícola em acampamentos, 

assentamentos ou comunidades rurais. 

  

2.4 CONCLUSÃO 

I) Finalizar com relatos sobre como as experiências de vida podem ser úteis no desenvolvimento dos 

estudos na Universidade. Escrever sobre a importância da formação no Curso de Agronomia, tanto para o 

candidato como para a realidade da comunidade e/ou assentamento rural em que convive.  


