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Comunicado 04 – Estrutura da Carta de Intenções 
 

EDITAL Nº. 01, de 09/03/2016 

A Carta de Intenções consiste em uma proposta de intervenção preliminar vinculada ao 

contexto profissional do candidato, a ser desenvolvida durante o Mestrado Profissional, 

cuja concepção e proposições estratégicas contribuam para efetivas transformações na 

escola e/ou na rede municipal de ensino. A Carta de Intenções deve conter 4 (quatro) 

páginas, incluindo o cabeçalho e as referências bibliográficas, no padrão ABNT (fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 e margens superior e inferior de 2,5 e 

esquerda e direita de 3 cm). 

A estrutura da Carta de Intenções deve contemplar os seguintes itens:  

1. Cabeçalho de acordo com o modelo abaixo:  

Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Educação 

Mestrado Profissional em Educação 

Nome do(a) Candidato(a) 

Número de Inscrição 

 

2. Intenção Temática: Apresentar a situação problema e as razões que o levaram a 

sua escolha, estabelecendo relações entre a intenção temática e a experiência 

profissional. 

3. Intenção Metodológica: Apresentar o percurso metodológico que pretende 

realizar para investigar essa temática, indicando a perspectiva teórica que pretende 

se apoiar para definir a metodologia de pesquisa.   

4. Intenção Interventiva: Explicitar propostas de como intervir em sua escola/rede 

de ensino, em relação ao tema/situação problema a que se propõe investigar. 

5. Referências Bibliográficas: Apresentar apenas os autores citados na Carta de 

Intenções.  

A Carta de Intenções deverá ser salva em PDF e o título do arquivo deve conter o nome 

do candidato. Ex: Carta de Intenção_João da Silva 
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A Carta de Intenções deverá ser enviada no período de 11 a 13 de maio de 2016 para o 

endereço mped@ufba.br, indicando no assunto (título) o conteúdo da mensagem 

(Seleção 2016.1_Carta de Intenção). 

 
 
 

Maria Inez Carvalho  
Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação UFBA 

mailto:mped@ufba.br

