
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE POS-GRADUAÇAO E PESQUISA – PROPP 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA PROJETO DE INICIAÇAO CIENTIFICA - BIC/UFJF 

 
Vigência do programa 01/09/2021 a 31/08/2022 

 
 
TÍTULO DO PROJETO: A CRIATIVIDADE NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA E NO ENSINO DE ARTE – PARTE II 
UNIDADE ACADÊMICA: FACED 
 
Objetivos: Sistematizar e atualizar a conceituação da Criatividade na Educação a partir de levantamento bibliográfico. Identificar os 
pressupostos teóricos que subsidiam a criatividade na BNCC e na Proposta Curricular da rede municipal de Juiz de Fora. Contribuir 
para a qualidade da formação inicial de professores na Licenciatura em Artes Visuais e na Pedagogia da UFJF.  
Vagas: 01 bolsista e 01 voluntário/a.      

 
I. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  
a) Estar regularmente matriculado em Curso de Licenciatura em Arte, BI Artes e Design e Pedagogia da UFJF;  
b) Sem pendências junto à PROPP no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 
c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais para o projeto;  
d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa 

de Assistência Estudantil. 
e) Apresentar Histórico Escolar com IRA igual ou superior a 80; 
f) Ter disciplina para os estudos e abertura ao diálogo. 

 
II. Atividades a serem realizadas: 

a) Participação em reuniões de planejamento e avaliação; 
b) Pesquisa, leitura e fichamento da produção relacionada ao recorte da investigação; 
c) Leitura e análise da BNCC e Proposta Curricular SE/PJF a partir do referencial pesquisado; 
d) Organização dos dados coletados a partir do referencial estudado; 
e) Elaboração de artigo científico;  
f) Participação no Seminário de Pesquisa promovido pela PROPP; 
g) Elaboração do relatório final;  
h) Participação nas reuniões do MIRADA – Grupo de Estudo e Pesquisa em Visualidades, Interculturalidade e Formação 

Docente, Faced/UFJF e do GPCEAr – Grupo de estudos em Criatividade, Educação e Arte, parceria com o Centro de 
Artes/UFES;  

 
 



                                                                      
 
 

III. Do Processo de Seleção: 
1 Carta de Intenção descrevendo seu interesse em participar do projeto de iniciação científica;   
2 Apresentar Histórico Escolar com IRA igual ou superior a 80; 
3 Entrevista pelo google meet 
 
 

Da Inscrição 
DATA: do dia 23 até as 23h do 25/08/2021. 
LOCAL: olga.egas@gmail.com 
Envio dos dois documentos solicitados acima. As inscrições deferidas receberão por email o horário e o link para sua entrevista 
 
Da Entrevista 
DATA: 27/08/2021 
LOCAL: Google meet (link enviado no dia anterior)  
HORÁRIO: a partir das 9h 
 
Observação: Serão convocados/as para a etapa de entrevista apenas as três maiores notas na carta de intenção. Critérios de 
desempate: 1) Maior nota na entrevista; 2) Maior nota na carta de intenção; 3) Maior nota no IRA.  

Da Divulgação do Resultado  
DATA: 27/08/2021 
LOCAL: E-mail dos candidatos/as.  
HORÁRIO:  a partir das 17h 
 

 
 

Juiz de Fora, 23 de agosto de 2021. 
 

Olga Maria Botelho Egas  
 

 


