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RESOLUÇÃO Nº. 01/2008 de 25 de ABRIL de 2008. 

 

 

 

EMENTA: Regulamenta a destinação de parcela dos 

recursos do PROAP do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Arte (PPGCA) para a participação de 

Professores do PPGCA em Congressos, Seminários, 

Simpósios, etc. e dá outras providências 

 

 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA ARTE (PPGCA), 

no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, e entendendo a necessidade de melhorar a 

produção e pontuação geral do PPGCA, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

I – APROVAR a política de estímulo à participação de docentes permanentes do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) em Congressos, Seminários, Simpósios, etc., através da 

destinação de parcela dos recursos do PROAP, nos termos que se seguem: 

 

a) Anualmente será destinada uma parcela nunca inferior a 25% dos recursos do PROAP a que fizer 

jus o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) para a participação de docentes 

permanentes do PPGCA em Congressos, Seminários, Simpósios, etc., desde que os mesmos 

estejam apresentando trabalhos (artigos, comunicações, pôsteres, etc.), assim como para 

participação em atividades artísticas em que estejam efetivamente atuando e que resultem em 

produção do docente e pontuação para o PPGCA; 

 

b) Na primeira reunião do ano do Colegiado do PPGCA será definido o percentual efetivamente 

destinado às atividades descritas no item “a” no ano em questão, respeitado o limite mínimo já 

referido de 25%; 

 

c) A divisão desses recursos se dará de forma equânime entre os docentes permanentes do PPGCA; 

 

d) Os recursos não-utilizados por um docente em um determinado exercício não serão acumulados 

para uso pelo mesmo docente no exercício seguinte; 

 

e) Os professores colaboradores do PPGCA, entendidos como aqueles que encaminham sua produção 

para pontuação em outros programas de pós-graduação, não disporão dos recursos do PPGCA para 

suas atividades de produção e pontuação. 

 

II – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário. 
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