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RESOLUÇÃO Nº. 02/2008 de 25 de ABRIL de 2008. 
 
 
 

EMENTA: Regulamenta a Política de Concessão de 
Bolsas de Demanda Social da cota do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) junto à 
CAPES 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, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
I – APROVAR a Política de Concessão de Bolsas de Demanda Social da cota do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) junto à CAPES, nos termos que se seguem: 
 

a) As 06 (seis) Bolsas de Demanda Social da CAPES referentes à cota do PPGCA serão concedidas 
aos 06 (seis) mestrandos que tenham ocupado os 06 (seis) primeiros lugares do Processo de 
Seleção e Acesso ao Programa. Dessa maneira, os bolsistas serão todos da mesma turma; 

 
b) As bolsas serão concedidas somente àqueles mestrandos que puderem se dedicar integralmente ao 

Programa durante o período de vigência da bolsa, sendo vedado o acúmulo com qualquer outra 
bolsa de estudos (ou similar), assim como qualquer vínculo empregatício, de acordo com as 
normas e legislação em vigor; 

 
c) A concessão da bolsa compreenderá um período de 12 (doze) meses ininterruptos, correspondendo 

ao segundo ano do mestrando no Programa, ou seja, do 13º. ao 24º. mês, não podendo ser, em 
hipótese alguma, prorrogável; 

 
d) Para fazer jus à bolsa, o mestrando deverá estar regularmente matriculado no Programa, tendo 

cumprido nos dois primeiros semestres um mínimo de 05 (cinco) disciplinas, devendo cursar, no 
3º. período, disciplina específica de orientação; 

 
e) No caso em que um (ou mais) mestrando classificado entre os 06 (seis) primeiros lugares no 

Processo de Seleção e Acesso do PPGCA não esteja habilitado para o recebimento da bolsa, a 
mesma será automaticamente destinada ao mestrando classificado na posição seguinte  no referido 
processo de seleção; 

 
f) O mestrando-bolsista deverá obrigatoriamente participar do Programa de Estágio Docente do 

PPGCA, assim como apresentar relatórios (com vistos do(a) Professor(a) orientador(a) nos 6º. e 
12º. meses de vigência da bolsa. 

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

 
PROF. LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA 

Presidente do Colegiado do PPGCA 
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