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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÕES 

 

Com relação aos elementos pré-textuais, orienta-se: 

• apontar o local e a data em que a carta é escrita; 

• indicar o destinatário ou a destinatária da sua mensagem; 

• inserir o assunto resumido da carta; 

• produzir uma saudação. 

 

Com relação ao texto,  

• geralmente, uma carta é iniciada com a apresentação do remetente ou da remetente, 

além do objetivo pretendido ao redigi-la. Sugere-se usar o primeiro parágrafo para 

descrever sua trajetória pessoal: você pode relatar onde nasceu, como era/é sua família, 

como foi sua infância na sua comunidade e no seu período escolar, como foram ou são 

suas experiências de trabalho, a forma como você participa da vida social da sua 

comunidade, entre outros assuntos que você julgue pertinente. 

 

• Após, você pode escrever sobre sua motivação para ingressar no curso pretendido e sua 

afinidade com a área desse curso. Além disso, você pode descrever a sua percepção 

sobre os benefícios que concluir o curso escolhido na UFSM trará para você e para a 

sua comunidade. 

 

• Recomenda-se que o último parágrafo retome o seu objetivo, justificando-o, em forma 

de solicitação ao destinatário ou à destinatária. 

 

• Para finalizar a carta de intenções, você deve indicar quem escreve a carta e a 

comunidade em que vive. 

 

Atenção!  
Siga as orientações deste documento e, de acordo com o seu entendimento, produza sua 

carta de intenções, tendo em vista que essa carta é pessoal e deve ser de sua própria 

autoria. 

A carta de intenções deve ser redigida em língua portuguesa padrão e obedecer às regras 

a seguir: 

 

1. Carta de intenções digitada: deve ser elaborada em um aplicativo de edição de texto 

a escolha da pessoa inscrita (por exemplo: Microsoft Word, LibreOffice Writer e 

WordPad) dentro das seguintes formatações: 

a) folha em retrato tamanho A4; 
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b) fonte Arial tamanho 11 ou Times New Roman tamanho 12; 

c) margens de 2,5 cm; 

d) parágrafo justificado e 

e) mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. 

 

2. Excepcionalmente, a Carta de intenções pode, caso não seja possível digitá-la, ser 

manuscrita e deve ser elaborada dentro das seguintes formatações: 

a) papel em retrato tamanho A4 ou folha pautada de tamanho semelhante; 

b) caneta azul ou preta; 

c) margens de 1,5 a 2 cm aproximadamente; 

d) mínimo de 30 e máximo de 45 linhas; 

e) letra legível. 

 

3. Ao final da carta, deve constar uma justificativa de 5 linhas explicando o motivo pelo 

qual a carta não pôde ser digitada.  

 

4. Os demais parâmetros de formatação podem ser editados pela pessoa inscrita, desde 

que sigam a formalidade característica do gênero carta. 

 

5. O conteúdo da carta de intenções deve contemplar os seguintes aspectos: 

a) memorial descritivo da sua trajetória pessoal; 

b) histórico de participação social junto às comunidades indígenas; 

c) motivação para ingressar no curso pretendido; 

d) afinidade com a área do curso pretendido; 

e) expectativas e benefícios pessoais e sociais obtidos com a conclusão do curso 

pretendido. 

 


