
Modelo para Memorial Acadêmico do Processo de Seleção para ingresso no curso de 

Doutorado em Mídia e Cotidiano - Turma 2021 

 

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

informações objetivas e sucintas, não devendo exceder 5 (cinco) páginas. A finalidade é inserir 

o projeto de pesquisa 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. Compõe-se de um relato retrospectivo, analítico e crítico, 

dando conta das conjunturas principais na trajetória acadêmica. Aspectos profissionais podem 

ser mencionados na medida em que evidenciarem relação com a proposta de ingresso no 

PPGMC. É importante que o(a) candidato(a) expresse a potencial contribuição acadêmica a ser 

desenvolvida, bem como explicar porque deseja realizar o projeto especificamente no PPGMC. 

 

ROTEIRO  

 

CAPA 

COLOCAR O NOME E A FINALIDADE DO MEMORIAL: “Memorial de (nome do(a) 

candidato(a) ), apresentado para o Processo Seletivo de Doutorado PPGMC/2021 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome completo; data e local de nascimento; nacionalidade; endereço, telefone, e-mail. 

 

APRESENTAÇÃO MEMORIALÍSTICA 

Apresentação de cunho dissertativo, detalhando fatos e acontecimentos importantes da 

trajetória do candidato/a durante sua formação acadêmica (graduação e/ou pós-graduação), 

ressaltando aspectos relevantes da vida acadêmica. Devem ficar claras as justificativas para a 

escolha do tema do projeto, ou seja, se há um percurso profissional e/ou acadêmico vivenciados 

ou em que se pretende ingressar, que justifiquem a proposta. Também sugere-se destacar 

aspectos relevantes da formação acadêmica e/ou experiência profissional que ampliem ou 

detalhem, para além das informações do Lattes, a trajetória do(a) candidato(a). Soma-se a estas 

exigências, o que consta no parágrafo introdutório deste documento, logo antes do tópico 

“Roteiro”. 
 

NORMAS TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO  

Fonte Times tamanho 12; papel A4; margens esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 

2 cm; espaço entre as linhas 1,5; alinhamento Justificado no corpo do texto do Memorial e 

Centralizado nos títulos da capa.  

 


