
Como forma de promover a democratização 
do acesso à cultura e estimular a formação de 
novos(as) artistas, profissionais do setor cultural e 
interessados(as) em arte, o mam oferece bolsas  
de estudos integrais em sua grade de cursos livres. 
Essa modalidade de auxílio é uma ação afirmativa  
que visa equiparar oportunidades e a compor turmas 
mais diversas e plurais. 
 
Atualmente, serão oferecidas até 3 (três) bolsas por 
curso, destinadas a pessoas negras, indígenas, 
transgêneras e/ou com deficiência, ou com perfil 
de baixa renda (renda familiar igual ou inferior a dois 
salários mínimos). 
 
Interessados(as) devem encaminhar uma cópia 
do RG, um comprovante de renda e uma carta de 
apresentação de até 01 (uma) página para o e-mail 
cursos@mam.org.br, indicando no assunto do e-mail  
o curso desejado. As cartas devem ser enviadas em 
até 10 (dez) dias antes do início do curso.
 
Será feita uma triagem interna e os resultados serão 
comunicados por e-mail em até 1 (um) dia antes  
da 1ª aula. 

Regras para o usufruto da bolsa:
 
· Todos os inscritos devem ter pelo menos 75% 
de presença para obter a bolsa e o certificado de 
participação no curso.

· Não estar matriculado em nenhum outro curso 
do mam que seja realizado dentro do período 
de candidatura à bolsa e de realização do curso 
pretendido.

· Não ter abandonado nenhum outro curso realizado 
no mam no último ano.

· O benefício da bolsa será concedido a apenas  
01 (um) curso por ano. 

· O candidato que apresentar documentação falsa 
perderá o direito a concorrer para bolsas de Cursos 
pelo período de 02 (dois) anos.

· A oferta da bolsa depende da confirmação da turma.  
 
Em caso de desistência, os(as) candidatos(as) que  
não foram contemplados(as) com a bolsa serão 
chamados segundo a lista de espera, ou será 
apresentada uma alternativa para compra do curso 
com desconto, a critério do mam.

Política de bolsas


