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RESOLUÇÃO Nº. 02/2010 de 12 de agosto de 2010. 

 

 

 

EMENTA: Complementa a Resolução PPGCA no. 03/2008 a 

respeito da entrega das Monografias Finais das Disciplinas do 

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 a complementação da Resolução PPGCA no. 03/2008 referente à entrega das Monografias 

Finais das Disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte (PPGCA), nos termos que se 

seguem: 
 

a) Todos os estudantes regularmente inscritos 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 e divulgados pela Coordenação do 

Curso 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) Os alunos inscritos nas disciplinas do PPGCA que não procederem a entrega das monografias 

correspondentes na Secretaria do PPGCA, contra recibo emitido pela Secretária, terão uma 

segunda oportunidade de proceder a entrega na própria Secretaria de acordo com um segundo 

prazo: 15 (quinze) dias corridos a partir do prazo inicial. 
 

f) As monografias entregues no segundo prazo serão avaliadas pelo Professor correspondente, tendo 

como nota máxima 7,0 (sete); 
 

g) O aluno inscrito que não entregar a(s) monografia(s) em um dos dois prazos definidos nesta 

Resolução estará automaticamente reprovado na(s) respectiva(s) disciplina(s), estando sujeito às 

aplicações regulamentares e regimentais. 

 

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 


