
 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – RESULTADO DE RECURSOS 

 

Em conformidade com a Resolução 10/2018 do Conselho Superior e com o Edital 01/2018 da 

Pró-reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora, a Comissão de Especialistas em 

Artes responsável pela seleção de projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Artística (PIBIART) divulga a relação dos projetos que tiveram recursos aprovados. 

 

Nº DO PROJETO              

 

                                    PARECER 

01 (Modalidade 

Grupo Artístico) 

Concedida mais uma bolsa para o projeto aprovado, totalizando duas.  

 

02 (Modalidade 

Projeto Artístico-

Cultural) 

Projeto bem elaborado. Recomenda-se prever a apresentação do trabalho 

desenvolvido para públicos mais amplos, além da plataforma multimídia 

especificada na proposta.  

24 (Modalidade 

Projeto Artístico-

Cultural) 

Recomenda-se ampliar a pesquisa com uma reflexão sobre a linguagem 

artística alvo do projeto e sua inserção acadêmica, bem como buscar o 

desenvolvimento de uma expressão autoral, a fim de aprofundar as 

releituras propostas.  

 

 

 

28 (Modalidade 

Projeto Artístico-

Cultural) 

Recomenda-se a realização de uma exposição ao final do processo, de modo 

a tornar público o resultado do projeto. 



44 (Modalidade 

Projeto Artístico-

Cultural) 

Projeto bem avaliado por sua relevância social, como proposta temática e 

metodológica. Recomenda-se desenvolver a proposição artística da 

instalação, isto é, a produção artística do aluno, foco principal dos objetivos 

expressos pelo Pibiart como programa de iniciação artística e resultado de 

toda a pesquisa proposta. 

51 (Modalidade 

Projeto Artístico-

Cultural) 

O projeto apresenta relevância e alcance social. Recomenda-se aprofundar a 

discussão sobre a linguagem artística proposta e realizar o registro e a 

apresentação final dos trabalhos desenvolvidos, a fim de que o projeto  

melhor se ajuste aos objetivos do Programa de iniciação artística: a) gerar 

conhecimentos artísticos por meio da produção artística e por meio da 

pesquisa básica, aplicada a projetos de todas as linguagens artísticas; b) 

institucionalizar e apoiar as atividades artísticas desenvolvidas no âmbito da 

UFJF; c) divulgar a pesquisa em arte e a atividade artística na comunidade 

acadêmica, científica e cultural da UFJF e fora dela; d) incentivar a produção 

artística de alunos de graduação da UFJF por meio da participação em 

projetos culturais; e) qualificar graduandos da UFJF na área artístico-cultural 

em articulação com a comunidade acadêmica e externa à universidade; f) 

incentivar atividades de docência em artes em projetos educativos 

desenvolvidos no âmbito da ProCult. 

60 (Modalidade 

Projeto Artístico- 

Cultural) 

Recomenda-se delimitar melhor o produto artístico final. 
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