
DÚVIDAS FREQUENTES 

 

Sou bolsista do Pibiart edição 2020. Posso me inscrever na edição 2021 do Programa? 

Sim, não há restrição quanto à participação em novo processo seletivo. 

 

Tenho uma proposta de projeto artístico. Posso me inscrever na modalidade ou a inscrição 

deve ser feita pelo professor que seria meu orientador? 

A inscrição na modalidade Projeto Artístico-Cultural pode ser feita diretamente pelo aluno. Os 

projetos deverão ser apresentados através de formulário próprio, disponível em 

https://forms.gle/cCQ4vB3AkcFbwnR99 

 

Desenvolvo um projeto artístico-cultural com mais dois colegas da graduação. Podemos 

inscrever nosso projeto nessa modalidade? 

A modalidade Projeto Artístico-Cultural não permite mais de um bolsista remunerado por 

projeto. Os demais poderiam participar apenas como voluntários. 

 

Na modalidade Projetos Artístico-Culturais, preciso indicar um professor como coorientador? 

Não obrigatoriamente. Essa é uma possibilidade que vai depender das necessidades de cada 

projeto. 

 

Sou aluno da UFJF e tenho um grupo artístico. Posso me inscrever no Pibiart? 

Projetos de grupos artísticos só podem ser apresentados por professores ou TAEs (Técnicos 

Administrativos em Educação) da UFJF.  

Para concorrer, o grupo artístico da comunidade acadêmica precisa ter um ano de atuação 

comprovada no âmbito da UFJF, considerada como parâmetro a data do Edital. As bolsas da 

modalidade PIBIART – Grupos Artísticos da comunidade acadêmica serão concedidas a partir 

da apresentação de projetos pelos coordenadores dos grupos, elaborados a partir do 

formulário disponível em: https://forms.gle/jSqRfZGJW1j6zxse7 

Se o projeto for aprovado, a seleção dos bolsistas para as vagas destinadas a cada grupo 

artístico da comunidade acadêmica da UFJF deverá ser coordenada pelo proponente do 

projeto, utilizando-se os formulários disponibilizados no site da Pró-reitoria de Cultura 

(https://www2.ufjf.br/procult/pibiart-2/). 

 

Onde devo apresentar o Plano de trabalho individual dos bolsistas de grupos artísticos? 

O plano de trabalho dos bolsistas deve ser apresentado no próprio formulário de inscrição do 

projeto. Os planos de trabalhos individuais deverão ser obrigatoriamente diferentes.  

https://forms.gle/cCQ4vB3AkcFbwnR99
https://forms.gle/jSqRfZGJW1j6zxse7
https://www2.ufjf.br/procult/pibiart-2/


Quando será a seleção dos bolsistas de Grupos Artísticos que tiverem projetos aprovados? 

De acordo com o Calendário constante do Edital, o período de seleção de bolsistas para os 

projetos de grupos artísticos da Procult e da comunidade artística, com lançamento de editais 

específicos pelos líderes dos grupos, será no período de 27 de agosto a 6 de setembro de 2021. 

 

Qual a diferença entre o Projeto Artístico-Cultural e Mediação Artística em Artes? 

Projeto Artístico-Cultural é uma bolsa de pesquisa em que a realização de oficinas é apenas 

uma parte do processo. Prevê a realização de, no mínimo, uma oficina (conforme orientações 

apresentadas no item 10 do edital), ainda durante o período de desenvolvimento do projeto.  

Mediação Artística em Artes é uma bolsa de iniciação focada em atividades de mediação de 

conhecimentos (CURSOS) em Artes, isto é, projetos de cunho educativo-cultural que visam à 

iniciação artística da comunidade acadêmica da UFJF e fora dela. Serão destinadas bolsas para 

o desenvolvimento de atividades educativo-culturais no âmbito dos aparelhos de cultura 

vinculados à Procult.  

 

Como vai ser feita a inscrição de projetos para a modalidade Mediação Artística em Artes? 

Nessa modalidade, o próprio aluno realiza sua inscrição mediante a apresentação de um 

projeto de mediação nessa área. O formulário de inscrição para a modalidade está disponível 

no link https://forms.gle/dyEHnDd2xR97i4D48 

 

O que precisa ser preenchido no campo "Indicação e concordância do orientador, 

coorientador e/ou suplente"? 

Nesse campo, você precisa declarar que o seu orientador está ciente e concorda com o projeto 

que está sendo apresentado. 

 

 

https://forms.gle/dyEHnDd2xR97i4D48

