
 
ADITIVO 01/2021 

 

Edital 012021 – Programa SEMEAR – UNIDEP  

 

O Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP torna público que estão abertas as 

inscrições para o Programa SEMEAR. 

O presente aditivo refere-se aos modelos documentos necessários para a inscrição no 

programa mencionado acima.  

 

MODELO DE MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O Memorial Descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica 

acontecimentos sobre a trajetória acadêmico-profissional, intelectual e artístico do 

candidato, avaliando cada etapa de sua experiência. 

O texto deve ser redigido na primeira pessoa do singular, o que possibilita ao 

candidato enfatizar o mérito de suas realizações.  

 

Sugestão de Estrutura do Memorial 

 

1. Introdução 

a) Nome do candidato 

c) Local 

d) Ano 

 

2. Trajetória Acadêmica 

Na descrição, mencionar: 

a) Curso:  

b) Período:  

c) Ano de Conclusão: 

d) Projetos e atividades acadêmicas, que considera relevante, dos quais participa ou 

participou. Ex: atividades de monitoria; liderança de turma; ligas acadêmicas entre outras 

 

3. Experiência Profissional (se houver) 



 
Descrever como se deu o seu percurso profissional até o momento. 

 

4. Intenções 

Descrever de forma breve, os motivos pelos quais decidiu candidatar-se para participar 

do Projeto SEMEAR.  



 
CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Para fins de inscrição e participação no Programa de Formação de Docentes – 

SEMEAR, eu, Nome completo do coordenador, coordenador (a) do curso de especificar 

o curso no UNIDEP, recomendo o (a) acadêmico (a) Nome completo do aluno.  

Justifico minha recomendação através das características apresentadas pelo 

mesmo em sala de aula: mencionar aqui características que respaldam a recomendação. 

 

Pato Branco, data de mês de 2021. 

 

 

_______________________ 

Nome completo do coordenador e assinatura 

 

  



 
Declaração de comprometimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________, acadêmico (a) do curso de 

______________________________, através da presente inscrição no Programa de 

Formação docente – SEMEAR, me comprometo em participar ativamente do programa, 

comparecendo aos encontros, bem como correspondendo aos prazos e atividades 

organizadas.  

 

OBS: Os encontros serão mensais, conforme cronograma mencionado neste edital, no 

período noturno e é fundamental que o acadêmico tenha ciência de que haverá 

necessidade de organização e negociação com coordenação do curso e professores, 

justificando sua ausência em sala de aula. 

 

Pato Branco, ____/____/____ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do (a) acadêmico (a) 

 


