
Editais Procarte (2013 a 2017)

O Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte (Procarte) da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) busca desenvolver estratégias que ampliem o
horizonte de contato da comunidade acadêmica com as diversas expressões culturais e
artísticas. O programa fundamenta-se nas três dimensões preconizadas pelo Plano Nacional
de Cultura (PNC): dimensão simbólica, dimensão cidadã e dimensão econômica. As bolsas do
Procarte destinam-se a estudantes de graduação da UFVJM.

  

  Objetivos do Procarte
  

I – Contribuir com a formação dos discentes a partir da interação com as manifestações
culturais e artísticas das regiões de abrangência da UFVJM;

  

II – Estimular, por meio do fazer cultural-artístico, a formação de público e a valorização dos
espaços dedicados à cultura e às artes;

  

III – Proporcionar e incentivar o respeito às diversas manifestações culturais e artísticas em
suas múltiplas funções, identificando-as, relacionando-as e compreendendo-as em seu
contexto histórico;

  

IV – Estreitar relações com agentes culturais e artistas das regiões de abrangência da UFVJM,
e instituições públicas ou privadas com reconhecida experiência em artes;

  

V – Promover o registro, a valorização e a divulgação de expressões culturais das regiões de
abrangência da UFVJM.
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Abaixo, estão listados o Regulamento do Procarte, os modelos de Relatórios (Parcial e Final)
de Bolsista e de Coordenador(a) e o formulário para Declaração de Atividades Mensais do(a)
Bolsista.

    -  Declaração mensal de atividade do bolsista

    -  Metas do Plano Nacional de Cultura

    -  Regulamento do Procarte

    -  Roteiro para Relatório Parcial Bolsista PROCARTE

    -  Roteiro para Relatório Final Bolsista PROCARTE

    -  Roteiro para Relatório Final de Projeto PROCARTE (coordenador)

Editais Procarte (por ano)

     2017

     2016
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     2015

     2014

     2013

Formulário  para Declaração de Atividades Mensais do(a) Bolsista

    

Metas do  Plano Nacional de Cultura

    

Regulamento  do Procarte

    

Roteiro  para Relatório Final Bolsista Procarte

    

Roteiro  para Relatório Final de Projeto Procarte (coordenador)

    

Roteiro  para Relatório Parcial Bolsista ProcarteFormulário  para Declaração de Atividades
Mensais do(a) Bolsista

    

Metas do  Plano Nacional de Cultura

    

Regulamento  do Procarte
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Roteiro  para Relatório Final Bolsista Procarte

    

Roteiro  para Relatório Final de Projeto Procarte (coordenador)

    

Roteiro  para Relatório Parcial Bolsista Procarte
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