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Resolução nº 03/2018 – Cursos de Mestrado e de Doutorado 

Regulamenta apoio financeiro por parte do PPGT aos alunos. 
 

O presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Teatro, no uso de 
suas atribuições e considerando a deliberação colegiada tomada em reunião realizada 
no dia 31/10/2018. 

 

RESOLVE: 

O Apoio Financeiro por meio dos recursos do PPGT será realizado conforme rubricas 
permitidas pelo setor financeiro do CEART, sendo as cotas para cada rubrica 
determinadas a partir de deliberação do Colegiado do PPGT. As normas para o 
recebimento e distribuição dos recursos serão as seguintes: 

Evento Científico  

Art.1 – Os alunos podem solicitar auxílio financeiro para participar em eventos 
científicos uma vez durante o Curso. Para tal o aluno e o evento devem atender aos 
seguintes critérios: 
§1º. – O(a) aluno(a) deve ter qualificação marcada ou já ter realizado a qualificação 

com êxito.  
§2º. - O evento científico deve oferecer publicação de resumos online. 

 §3º. - O(a) aluno(a) deverá anexar a carta de aceite do trabalho científico ao 

“formulário de solicitação de participação em eventos”. Anexar documento impresso 
contendo o site do evento. 
Art.2 – O(a) aluno(a) pode solicitar também uma passagem (aérea ou terrestre) para 
participação em evento científico. 
Parágrafo Único – O limite máximo de auxílio financeiro concedido por aluno é de 450 
reais, referente a três diárias; sendo que o valor/dia não pode ultrapassar 150 reais. 
 
Art. 3 – Em caso de pedidos simultâneos, pedidos de doutorandos têm preferência 
sobre pedidos de mestrandos.  
 
Art. 4 – O programa se compromete a distribuir os recursos de maneira equânime 
entre os orientadores, de modo que todos possam ser contemplados.   
 
Art. 5 – Casos omissos serão decididos pelo colegiado.  

Pesquisa de Campo 

Art.4 – Os alunos podem solicitar auxílio financeiro para Pesquisa de Campo durante o 
Curso. Para tal o aluno deve atender aos seguintes critérios: 
§ 1º. - O(a) aluno(a) deve estar dentro do prazo regular previsto para a realização de 

seu Curso de Pós-Graduação, ou seja, que não tenha solicitado prorrogação e/ou 
trancamento do Curso.  
§ 2º. – O(a) aluno(a) pode solicitar também uma passagem (aérea ou terrestre) para 

pesquisa de campo. 
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Parágrafo Único – O limite máximo de auxílio financeiro concedido por aluno é de 450 
reais; sendo que o valor/dia não pode ultrapassar 150 reais. 
 
Art. 7 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8 – Casos omissos serão decididos pelo colegiado.  
 
 
 

Florianópolis, 31 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Prof. Dr. Stephan Arnulf Baumgärtel 

Coordenador do PPGT 
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