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Este documento complementa o Edital 06/2020 do PPGDesign UFPR referente ao processo 
seletivo para ingresso em 2021 nos cursos de Mestrado e Doutorado em Design.

ORIENTAÇÕES

Este guia fornece diretrizes para a elaboração do Memorial, que deverá ser submetido, em 
formato PDF, no ato do requerimento de inscrição online.

O memorial é um texto narrativo e crítico, escrito em primeira pessoa do singular, em que o(a) 
autor(a) apresenta uma análise do seu percurso de formação acadêmica e profissional ao 
longo de um período específico determinado pelo(a) candidato(a). Por exemplo: momentos 
significativos, experiências relevantes, decisões marcantes para o percurso acadêmico/
profissional ao longo dos últimos 3 ou 4 anos. 

Ademais, o(a) candidato(a) apresenta seu amadurecimento intelectual, a partir da revisão de seu 
percurso de formação e profissional;

No memorial para candidatar-se ao PPGDesign UFPR, os(as) candidatos(as) deverão destacar 
títulos, trabalhos e atividades referentes aos três anos anteriores à inscrição (2018, 2019, 2020).

Deverão ser indicadas as datas de realização de cada atividade e de publicação dos trabalhos, 
quando citados.

O memorial deverá ter de três a cinco páginas.

O memorial é um texto complementar e deve estar em diálogo ao projeto de pesquisa.

Indicar no início da primeira página nome e finalidade do memorial: “Memorial de (autor/a), 
apresentado para a seleção do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal 
do Paraná — Nível Mestrado/Doutorado, ano 2020”.

SUGESTÃO PARA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL

O(a) candidato(a) deverá apresentar sua trajetória acadêmica e/ou profissional, incluindo sua 
formação, escolha profissional, a direção dada a sua carreira, as linhas de atuação escolhidas, 
atividades de pesquisa, ensino e extensão universitária (caso exercida as atividades). Ao tratar 
de sua trajetória profissional citar as atividades mais relevantes, que o(a) levaram a decidir 
candidatar-se à pós-graduação acadêmica.
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Manifestar seus propósitos/motivações em realizar o curso de mestrado ou doutorado 
acadêmico; apresentar resumidamente a contextualização da proposta de pesquisa (tema, 
problema e procedimentos metodológicos), apresentando os(as) autores(as) citados no projeto e 
o objetivo em usá-los(as) na pesquisa.  

• Relacionar a proposta com as linhas de pesquisa e com os laboratórios/núcleos/grupos 
de estudos do PPGDesign UFPR. Justificar a escolha da linha de pesquisa e do(a) 
possível orientador(a);

• Candidato(a) ao mestrado, explicitar a participação em iniciação científica ou outra 
modalidade de formação para a pesquisa, como por exemplo, grupos de estudos e 
pesquisa; indicar como essa participação está relacionada à proposta apresentada para 
a presente candidatura ao PPGDesign UFPR;

• No caso de candidato(a) ao doutorado, explicitar onde realizou o curso de mestrado (linha 
de pesquisa, núcleo ou grupo de pesquisa que participou etc.), e como essa pesquisa 
está relacionada (ou difere) com a proposta apresentada para a presente candidatura ao 
PPGDesign UFPR.

O(a) candidato(a) deverá apresentar seus planos para o desenvolvimento de sua carreira como 
pesquisador(a) no PPGDesign-UFPR, e como isso se situa no seu planejamento de vida.


