
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE CULTURA 
 

PIBIART-2020/2021: ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
Considerando o disposto na Resolução 10/2020-CONSU, a Pró-reitoria de Cultura apresenta 
orientações para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Artística – PIBIART, edição 
2020/2021, no âmbito da PROCULT;  
 
Considerando que as três modalidades do Programa PIBIART: Projetos Artístico-Culturais / 
Grupos Artísticos / Mediação Artística não se vinculam diretamente ao Calendário Acadêmico, 
sendo mantidas em fluxo contínuo, mesmo durante as férias e recessos; 
 
1 - Os projetos aprovados deverão se enquadrar em uma das seguintes categorias: 
 
Categoria A - Projetos cuja natureza possibilita atividades remotas: 
 
. As bolsas serão mantidas no período, mediante o aceite e a orientação do Coordenador do 
projeto; 

● As modalidades PAC/MED e Mediação Artística, com a oferta de oficinas e similares, 
deverão ser realizadas pelo BOLSISTA remotamente por meio de plataformas digitais, 
ou presencialmente, na Escola de Artes Pró-Música, caso permitida pela UFJF, 
autoridades sanitárias do município e governo federal, na ocasião de sua realização. 
 

● O ALUNO PROPONENTE de projeto aprovado no PIBIART 2020/2021 deverá indicar, em 
formulário próprio disponível no Google Forms (https://forms.gle/tytUJzAkxeCdLagk7 ), 
o planejamento de como irá desenvolver remotamente suas atividades no período 
vigente da bolsa e submeter este planejamento ao ORIENTADOR, que deverá firmar seu 
ACEITE (MODELO ABAIXO), por  email, à secretaria da PROCULT. 
 

● Exclusivamente nas atividades de mediação em música / musicalização infantil / grupos 
artísticos ligados à PROCULT, o  PROFESSOR/COORDENADOR PROPONENTE de projeto 
aprovado no PIBIART 2020/2021 deverá indicar, em formulário próprio disponível no 
Google Forms (https://forms.gle/yHWJGN947YNzseQv6), o planejamento das 
atividades a serem realizadas remotamente e da orientação aos bolsistas selecionados 
para atuar no mesmo.   

 
 
Categoria B – Projetos cuja natureza não possibilita atividades remotas: 
 
. As bolsas e atividades ficarão suspensas; 
. A continuidade dos projetos e bolsistas se dará assim que as atividades acadêmicas presenciais 
forem retomadas; 
. O retorno das atividades da bolsa será imediato, ao final da suspensão, e à sua vigência será 
acrescido o tempo correspondente ao período em que não ocorreram atividades. 
 



2. Os projetos na CATEGORIA A deverão ser lançados no SIGA, conforme procedimentos 
elencados a seguir: 
 
2.1 Após aprovação do projeto, o ORIENTADOR(a) deverá abrir um processo no SIGA, 
assinalando as informações-base solicitadas nos campos indicados, com posterior 
encaminhamento/saída no sistema para a PROCULT. Esse procedimento também poderá ser 
realizado pelo secretário da unidade à qual o orientador é vinculado na UFJF. 
 
2.2- No processo a ser encaminhado à PROCULT, deverão constar:  
I) A capa do processo com os dados informados no preenchimento; 
ii)  O projeto do bolsista selecionado; 
iii) Termo de Compromisso assinado pelo(a) BOLSISTA e pelo(a) ORIENTADOR(a), com os dados 
pessoais completos do(a) discente.  
 

● O bolsista poderá inserir a assinatura digital do ORIENTADOR. Caso o aluno tenha 
dificuldade em obter a assinatura do orientador, também será aceito um e-mail do 
ORIENTADOR dando anuência ao termo de compromisso do aluno.  

● Assim que estiver inserido como BOLSISTA o aluno deverá acessar o SIGA e cadastrar 
seus dados bancários para que fique viabilizado o pagamento da bolsa.  

 
2.3 – Em projetos cujo PROPONENTE é o PROFESSOR OU COORDENADOR, caso este precise abrir 
processo seletivo de bolsistas, o mesmo deverá juntar à documentação informada no item 2.2 
o edital do processo seletivo, a ficha de inscrição dos alunos ao processo, a ata do processo 
seletivo e o termo de compromisso do (s) bolsista (s) selecionado.   
 
3- Reunida a documentação informada no item 2, o(a) ORIENTADOR(a) ou a secretaria da 
unidade à qual ele/ela está vinculado(a) deverá incluí-la no SEI do processo 23071.909026/2020-
40, aberto pela PROCULT com este fim. 

4- Após inserir a documentação, conforme instruído no item 3, o(a) ORIENTADOR(a) ou a 
secretaria da unidade deverá inserir no SEI um despacho direcionado à PROCULT, no qual 
cientifica o setor sobre o encaminhamento dos arquivos, informando o nome do bolsista e o 
título do projeto referentes à documentação enviada. 

5 – Cronograma: 

5.1 – Divulgação do resultado do PIBIART 2020/2021 -  03/07 

5.2 – Interposição de recursos – até 07/07 

5.3 – Divulgação do resultado final – 10/07 

5.4 – Entrega da documentação pelo BOLSISTA e PROFESSOR PROPONENTE – de 13 a 24/07 

6- A confirmação de recebimento de toda a documentação encerra o trâmite que habilita o(a) 
BOLSISTA a ter sua frequência lançada e receber o pagamento da bolsa com vigência 
programada para o interstício de agosto de 2020 a julho de 2021. 

7 - Com o fim da suspensão do calendário, o ORIENTADOR deverá enviar à secretaria da 
PROCULT o relatório das atividades realizadas com a participação dos bolsistas. 
 



8- Findo o período de vigência do Projeto ou da atuação do bolsista antes do retorno às 
atividades presenciais, não serão feitas novas seleções até o retorno e lançamento de novo 
edital pela PROCULT. 
 

Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: secretaria.procultura@ufjf.edu.br 

Juiz de Fora, 01 de julho de 2020. 
Pró-reitoria de Cultura 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
 

 

ANEXO – MODELO DE ACEITE DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

MODELO DE ACEITE 

 

 

Declaro ter ciência e estar em concordância com o planejamento das atividades que serão 

executadas remotamente pelo(a)  bolsista 

____________________________________________________________________________, 

a ser por mim orientado(a) durante o período de agosto de 2020 a julho de 2021, para a 

realização do projeto 

______________________________________________________________, aprovado na 

edição 2020 do Programa Institucional de Iniciação Artística (PIBIART).  

 

Por ser verdade, dou fé. 

 

                                                         _____________________________________ 

            Professor (a) orientador (a) 

 


