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RESOLUÇÃO Nº. 04/2008 de 25 de ABRIL de 2008. 

 

 

EMENTA: Regulamenta as Diretrizes para a 

Elaboração e Avaliação das Dissertações de Mestrado 
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 Elaboração e Avaliação das Dissertações de Mestrado do PPGCA, nos 

termos que se seguem: 

 
a) Os trabalhos de conclusão do Mestrado do PPGCA devem conter, no mínimo, 90 (noventa) laudas 

de texto, excluídas as páginas iniciais, ilustrações e referências bibliográficas, para os trabalhos 

memoriais (aqueles acompanhados de produção artística desenvolvida pelo mestrando 
especificamente para o Programa), e no mínimo 120 (cento e vinte) laudas de texto, igualmente 

excluídas as páginas iniciais, ilustrações e referências bibliográficas, para os trabalhos 

dissertativos;  

b) A apresentação dos trabalhos de conclusão do Mestrado do PPGCA se dará em duas etapas: (a) 
Qualificação e (b) Defesa da Dissertação; 

c) A Qualificação deverá ocorrer ao final do 3º semestre do mestrando no Programa, enquanto a 

Defesa da Dissertação deverá acontecer até o vigésimo quarto mês; 
d) Na Qualificação o mestrando deverá apresentar um projeto de pesquisa já plenamente resolvido, 

além de pelo menos 50% do texto da Dissertação já desenvolvidos; 

e) Os trabalhos, tanto para Qualificação como para Defesa de Dissertação, deverão ser entregues na 
Secretaria do Programa com um prazo mínimo de antecedência de 15 (quinze) dias para 

Qualificação, e 30 (trinta) dias para Defesa;  

f) No ato do agendamento da Defesa de Dissertação, o mestrando deverá entregar na Secretaria do 

PPGCA, 07 (sete) cópias da Dissertação, sendo quatro com encadernação espiralada (para a 
Banca), duas em encadernação padrão UFF, e uma com encadernação em capa dura. 

g) Para cada avaliação (Qualificação e Defesa de Dissertação) será constituída uma única Banca 

Examinadora de 03 (três) membros doutores, sendo obrigatoriamente constituída pelo Professor 
Orientador (Presidente da Banca Examinadora), um Professor integrante do quadro docente do 

PPGCA e um Professor convidado de outra Instituição ou Programa; 

h) A constituição de Banca Examinadora com critérios diferentes daqueles expressos no item “f” 
ficará sujeita à aprovação específica do Colegiado do Programa; 

i) É responsabilidade do Professor orientador a constituição das referidas Bancas, devendo fazer os 

convites aos outros dois membros e entregar à Secretaria os documentos pertinentes, incluindo 

data, hora e local da Qualificação ou Defesa. 
 

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 


