
O que é o programa Pivô Pesquisa e como ele se desdobra?

O programa Pivô Pesquisa é um programa de residência para artistas, focado principalmente na prática do estúdio e no 
acompanhamento de projetos.

Quais gastos o programa Pivô Pesquisa cobre?

Custos de manutenção do estúdio e atividades que compõem o programa. Não inclui gastos de acomodação e moradia 
em São Paulo.

Qual a duração do programa? 

Doze semanas. 

Qual é a data para se inscrever no programa? Posso escolher o período da minha residência?

Há três datas de entrada por ano (março, junho e setembro). Cada candidato deve fazer sua aplicação no edital corre-
spondente no período que mais se adequa a sua disponibilidade. As inscrições ficam abertas por um período designado 
para cada data de entrada em residência. Os prazos para se inscrever serão informados pelo website do Pivô.  

Quando são divulgados os resultados?

Normalmente um mês após o encerramento do processo de inscrição. Confira os prazos no edital vigente. 

Quem faz parte do comitê de seleção?

A equipe curatorial do Pivô e um curador e/ou artista convidado.

O processo de seleção segue algum critério específico?

O processo de seleção é o resultado de critérios coletivos e subjetivos, os quais levam em consideração as especifici-
dades de cada grupo de artistas para cada um dos três ciclos anuais do programa. 
 
Quem pode se candidatar?

Artistas brasileiros ou estrangeiros com ao menos três anos de atividade profissional comprovada (diploma de escolari-
dade no campo das artes, catálogo ou brochuras de exposições, clipping, cartas de recomendação…) e ter idade superior 
a 20 anos.  Não são elegíveis coletivos de artistas em uma única inscrição – cada pessoa deve fazer sua inscrição sepa-
radamente como um artista individual.

O programa auxilia os artistas estrangeiros com emissão de vistos de imigração?

O Pivô não oferece assistência específica para emissão de vistos internacionais. Artistas internacionais – provenientes 
de países que mantém relações diplomáticas com o Brasil – podem permanecer legalmente no país por três meses. Para 
estadias de longa duração ou requerimentos específicos, recomendamos que os candidatos consultem a embaixada ou 
um advogado especializado em imigração por conta própria. Veja o link a seguir para se informar sobre os requerimentos 
do seu país para emissão de visto: http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/images/qgrv/QGRV-simples-port-No-
vo-190617.pdf 

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE O PROGRAMA PIVÔ PESQUISA


