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RESOLUÇÃO Nº. 03/2008 de 25 de ABRIL de 2008. 

 

 

 

EMENTA: Regulamenta as Diretrizes para a Produção 
e Avaliação das Monografias Finais das Disciplinas do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte 

(PPGCA) 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 as Diretrizes para a Produção e Avaliação das Monografias Finais das Disciplinas do 

PPGCA, nos termos que se seguem: 

 

a) Todos os estudantes regularmente matriculados nas disciplinas do PPGCA, tanto obrigatórias 
como optativas, deverão produzir uma monografia, cujo conteúdo será definido pelo Professor, 

como trabalho final da referida disciplina; 

 

b) As monografias devem conter um mínimo de 10 (dez) laudas de texto, excluídas as páginas 
iniciais, ilustrações e referências bibliográficas, e devem obrigatoriamente aderir às normas para a 

elaboração de trabalhos acadêmicos; 

 
c) As monografias devem ser entregues ao final de cada semestre letivo na Secretaria do PPGCA, 

mediante protocolo, de acordo com prazos específicos definidos pelo Colegiado a cada semestre, 

porém nunca inferiores a 30 (trinta) dias após o término do período letivo; 
 

d) Os Professores terão um prazo, igualmente não inferior a 30 (trinta) dias, para avaliação e entrega 

das notas à Secretaria do PPGCA, de acordo com calendário estabelecido a cada semestre pelo 

Colegiado; 
 

e) Em relação aos estudantes-ouvintes, é de responsabilidade do Professor da disciplina acolher (ou 

não) os ouvintes. No entanto, esses ouvintes não poderão ser avaliados, nem tampouco poderão 
pleitear, a qualquer tempo, os créditos referentes às disciplinas cursadas como ouvinte, caso 

venham a ingressar no PPGCA através do Processo de Seleção e Acesso do Programa. 

 
 

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

 

 
 

 

LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA 
Presidente do Colegiado do PPGCA 

 


