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O Memorial tem como objetivo permitir que o(a) autor(a) reflita sobre o que aprendeu e 

sobre as experiências vivenciadas em determinado processo, como por exemplo, a licenciatura, 

o PIBID e a atividade docente.      

Deverá conter um cabeçalho constando o nome do(a) candidato(a) e um título da obra; 

não deverá ultrapassar 3 páginas e ser digitado em folha A4, margens 2.5, fonte Times New 

Roman, tamanho 12 , espaçamento 1,5 entre linhas e parágrafo justificado.  

Deverá ser redigido na primeira pessoa do singular, na forma de texto narrativo/ 

reflexivo e apresentar os seguintes itens: 

 

Para os Supervisores de Área: 

História de vida docente; 

Expectativas para a vida profissional; 

Motivações pelo PIBID; 

Contribuições do PIBID para a prática docente; 

Atividades realizadas no PIBID (para os que já participaram do Projeto); 

Expectativas em relação ao PIBID; 

Para candidatos ao projeto Interdisciplinar: escrever sobre seu interesse e 

possibilidades/propostas/ideias para participar/contribuir no projeto Interdisciplinar, que tem 

como objetivo central a integração de recursos tecnológicos de informação e comunicação nos 

processos educativos e de formação de professores, relacionando com sua experiência e 

participação em atividades dessa natureza. 

Para os Estudantes Licenciandos: 

História de Vida Acadêmica; 

Expectativas com o curso de Licenciatura bem como para a vida profissional; 

Motivações pelo PIBID; 

Contribuições para a formação docente; 

Atividades realizadas no PIBID (para os que já participaram do Projeto); 

Expectativas em relação ao PIBID; 

Para candidatos ao projeto Interdisciplinar: escrever sobre sua participação/contribuição em 

atividades que integrem recursos tecnológicos de informação e comunicação ao processo 

ensino-aprendizagem, nas áreas de Biologia, Educação Física, Letras - Inglês, Letras - 

Português, Química. Caso já tenha participado de projetos dessa natureza, escrever sobre a sua 

experiência. Escrever, também, sobre as suas habilidades no uso de recursos tecnológicos tais 

como computadores, tablets, celulares, máquinas foto-filmadoras e gravadoras, recursos da 

internet, aplicativos e jogos eletrônicos. 

 

 

 

 


