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RESOLUÇÃO Nº. 06/2008 de 25 de ABRIL de 2008. 
 
 

EMENTA: Regulamenta a Política de destinação de 
vagas do Processo de Seleção Específica do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) para 
docentes de Instituições públicas de Ensino Superior 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, entendendo que a capacitação e qualificação 
do corpo docente das Instituições de Ensino Superior brasileiras deve ser uma das suas responsabilidades,  
 
RESOLVE: 
 
I – APROVAR a Política de destinação de vagas do Processo de Seleção Específica do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Arte (PPGCA) para docentes de Instituições públicas de Ensino Superior, nos 
termos que se seguem: 
 

a) A cada seleção anual de ingresso no PPGCA serão destinadas 02 (duas) vagas exclusivas para 
docentes de Instituições públicas de Ensino Superior do país, que concorrerão em Processo de 
Seleção Específica do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA); 

b) Essas duas vagas a que se refere o item anterior serão oferecidas para além do limite da capacidade 
de absorção de novos mestrandos pelo Programa, como expresso no Edital Aberto do Processo de 
Seleção e Acesso do PPGCA, caracterizando-se como um esforço dos professores do PPGCA no 
intuito de colaborar com a capacitação docente das IES; 

c) O docente de qualquer IES pública que queira participar do PPGCA através desse Processo de 
Seleção Específica deverá realizar todas as provas comuns ao Edital Aberto do Processo de 
Seleção e Acesso do PPGCA, devendo ser aprovado com nota igual ou superior a 7,0 (sete) no 
referido processo; 

d) As vagas de que trata a presente Resolução serão preenchidas de acordo com as prioridades 
definidas abaixo, desde que o(s) candidato(s) sejam aprovados no Processo de Seleção Específica: 

1. Professores do quadro permanente dos Departamentos de Ensino do Instituto de Arte e 
Comunicação Social; 

2. Professores do quadro permanente dos demais Departamentos de Ensino da UFF; 
3. Professores do quadro permanente das universidades públicas; 

e) Se necessário, aplicar-se-á como critérios de desempate (1) maior nota geral no Processo de 
Seleção Específica e (2) maior tempo como docente no respectivo item de empate; 

f) Em caso de docentes aprovados e não-classificados entre as duas vagas destinadas aos docentes 
das IES públicas, esses excedentes serão automaticamente reclassificados, de acordo com as notas 
obtidas, no Edital Aberto do Processo de Seleção e Acesso ao PPGCA, passando a concorrer, em 
igualdade de condições, com os demais candidatos; 

g)  Cada professor do PPGCA somente poderá ter, por vez, 01 (um) orientando ingresso através do 
Processo de Seleção Específica do PPGCA. 

 
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 


