
 
 

EDITAL N. 01/2022 
 

SELEÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVO-CULTURAIS  
PARA OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA PROCULT 

 
A Pró-reitoria de Cultura (ProCult) torna público, por meio deste edital, o processo 
seletivo de projetos educativo-culturais para desenvolvimento nos equipamentos da Pró-
reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), aos quais serão 
destinadas 23 vagas para bolsistas na modalidade MEDIAÇÃO ARTÍSTICA do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Artística (PIBIART), voltado aos estudantes 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), de acordo com a Resolução 10/2018 
do Conselho Superior da UFJF, conforme disposto abaixo: 
 

Destinação da Bolsa  
MEDIAÇÃO ARTÍSTICA/PROCULT 

2022 

Nº de 
bolsas  

2022/23 

Secretaria da Pró-reitoria 3 

Memorial da República Presidente 

Itamar Franco 
4 

Forum da Cultura 1 

Coral da UFJF 4 

Cine-Theatro Central 3 

Museu de Arte Murilo Mendes 5 

Centro de Conservação da Memória 2 

Comunicação, cultura e eventos - 

Governador Valadares 
1 

TOTAL  23 

 
 

1. Dos objetivos 

O PIBIART tem entre seus principais objetivos: 

a) institucionalizar e apoiar as atividades artísticas desenvolvidas no âmbito da UFJF; 
b) divulgar a pesquisa em arte e a atividade artística na comunidade acadêmica, científica 

e cultural da UFJF e fora dela; 
c) qualificar graduandos da UFJF na área artístico-cultural em articulação com a 

comunidade acadêmica e externa à universidade; 

O presente edital pretende selecionar projetos educativo-culturais através do Programa 
PIBIART, na categoria Mediação Artística/Procult 2022, para serem desenvolvidos no 
âmbito dos aparelhos de cultura vinculados à ProCult, visando oferecer apoio às 
atividades administrativas nas etapas de produção na área artístico-cultural e 
proporcionar capacitação dos graduandos para atuação nesse campo.  

 

 



 
2. Da seleção dos projetos 

Os projetos devem ser apresentados pelos coordenadores/servidores vinculados aos 
equipamentos culturais, de acordo com os formulários disponibilizados no site da Pró-
reitoria de Cultura e devem conter: 

● Nome do Projeto; 
● Nome do(a) orientador(a) e número do siape; 
● Descrição do projeto; 
● Caracterização dos beneficiários; 
● Objetivos e metas; 
● Impacto na formação discente; 
● Relação com a sociedade e impacto social; 
● Plano de trabalho individual dos bolsistas (em caso de mais de um bolsista, os planos 

de trabalhos individuais deverão ser prioritariamente diferentes). 

 

3. Da seleção de bolsistas para atuação nos projetos 

A seleção de bolsistas para as vagas destinadas aos projetos aprovados será realizada 
em edital específico, sob a coordenação dos proponentes dos projetos nos 
equipamentos culturais. Os formulários a serem utilizados na seleção encontram-se 
disponíveis no site da Pró-reitoria de Cultura - https://www2.ufjf.br/procult/pibiart-2/ . 
 
3.1 Da duração das bolsas 

As bolsas terão duração de 12 (doze) meses, contados a partir de junho de 2022. 

 

4. Do calendário 

18 a 26 de maio: Submissão de projetos pelos proponentes. 

27 de maio: Resultado da seleção dos projetos. 

30 de maio a 07 de junho: Seleção dos bolsistas e envio da documentação do 
processo seletivo referente a cada projeto. 

 

5. Das disposições finais 

Os (as) orientadores (as) dos projetos selecionados deverão abrir um processo no SEI e 
encaminhar à Pró-reitoria de Cultura (SEC-PROCULT) contendo: 

● Cópia do projeto aprovado 
● Edital de Seleção de bolsistas (assinado) 
● Ficha de inscrição 
● Ata de Seleção (assinada) 
● Termo de Compromisso dos Bolsistas (assinado) 
● Despacho (com a assinatura do(a) orientador(a) responsável) 



 
Os (as) orientadores (as) dos projetos de Mediação Artística/Procult 2022 deverão 
registrar no SIGA, mensalmente, nas datas informadas pela Pró-reitoria de Cultura, a 
frequência dos bolsistas. 
 
É vedado o acúmulo de bolsas remuneradas de qualquer natureza. 

Os casos omissos neste edital serão analisados pela Pró-reitoria de Cultura. 

 

Profª Drª Valéria de Faria Cristofaro 

Pró-reitora de Cultura 


