
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS E CIDADANIA 

SELEÇÃO 2022  

ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DO MEMORIAL 

Forma: Papel A4, máximo de 10 páginas, parágrafo recuados 1,5; espaço entre linhas de 1,5; 

margens (3 à esquerda, 3 superior, 2 à direita e 2 inferior), fonte Times New Roman, tamanho 

12. Usar normas da ABNT.  

Conteúdo: O Memorial contém duas partes:  

a) A primeira apresenta informações relativas à trajetória anterior do candidato, destacando 

formação; atividade profissional e produção destacada.  

b) A segunda, refere-se a uma exposição de motivos, explicitando motivações e intenções de 

adequação do seu projeto aos estudos das linhas de pesquisa do Programa e a especificidade 

da natureza interdisciplinar. Detalha-se, conteúdos considerados relevantes no Memorial. 

Quanto a primeira parte do Memorial: 

Trajetória anterior e produção: Formação anterior – instituições cursadas no nível graduação e 

pós-graduação, área do conhecimento e desempenho; experiência profissional. Descrever sua 

formação de graduação, lato sensu (se houver) e mestrado; experiência profissional, no âmbito 

técnico, de ensino e/ou pesquisa; atuações no campo de redes sociais, movimentos sociais ou 

em esferas.   

Produção acadêmica anterior: O(A) candidato(a) deve descrever sinteticamente, o que 
caracteriza o enfoque de sua de produção científica qualificada por meio de publicações e 
apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos; experiência de pesquisa (por meio de 
participações em grupos e projetos em rede), premiações se houver e distinções acadêmicas. 
Promover uma descrição de alguns dos seus trabalhos (dissertação de mestrado, trabalhos 
apresentados, artigos publicados etc). O candidato deve ressaltar os pontos criativos e avanços 
nesses estudos; destaque para os autores que mais lhe influenciaram em seus trabalhos e quais 
outros gostaria de conhecer e discutir mais, em termos de interesses cognitivo-acadêmicos e/ou 
de intervenção. 
 
Quanto a segunda parte do Memorial:  
 
- Descrever os fatores motivacionais e intenções, interesses e expectativas quanto a 
possibilidade de realizar um doutorado em Políticas Sociais e Cidadania, considerando as linhas 
de pesquisa, quadro docente e grupos de pesquisa.  
 
- Destacar pontos em sua trajetória intelectual/acadêmica e profissional que gostaria de mais 

desenvolver e refletir criticamente e avançar, reorientando para o campo interdisciplinar. 

Obs.: A noção de interdisciplinaridade compreende a disposição para, decolando de sua 

especialização, estabelecer diálogo entre conhecimentos, disciplinares e outros; preocupar-se 

com saberes críticos e de intervenção social em prol de direitos de cidadania. 


