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I. DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 1. O Programa de Pós-Graduação em Administração estrutura-se no Núcleo de Pós-

Graduação em Administração (NPGA) e tem por objetivo desenvolver e aprofundar a 

formação de profissionais de nível superior e de pesquisadores no âmbito da 

Administração, qualificando-os em graus de DOUTOR e MESTRE, concedendo-lhes 

certificados de ESPECIALIZAÇÃO e oferecendo-lhes estágios de pesquisa no nível de PÓS-

DOUTORADO.  

 

Art. 2. O Programa divide-se em dois eixos: O Eixo Acadêmico e o Eixo Profissional. O Eixo 

Acadêmico é composto dos cursos de Doutorado e Mestrado Acadêmicos. O Eixo 

Profissional é formado pelos cursos de Mestrado Profissional.  

 

Art. 3. O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração compreende a Área 

de Concentração em Administração, respeitando o projeto pedagógico.  

 

Art. 4. O Programa de Pós-Graduação em Administração orienta-se: pelo Estatuto e 

Regimento Geral da Universidade Federal da Bahia (UFBA), pelo Regulamento do Ensino 

de Graduação e Pós-Graduação (REGPG) da UFBA, pelo Regimento da Escola de 

Administração da UFBA  e por legislação específica emanada do Ministério da Educação 

(MEC), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e por 

este Regimento Interno. 

 

II. DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 5. O corpo docente do programa é constituído por professores credenciados em uma 

das categorias: Permanente, Colaborador e Visitante.  



 2 

§1º Permanente: docente do quadro da UFBA, ou integrante do Programa Especial 

de Participação de Professores Aposentados (PROPAP), ou docente/pesquisador 

de outra instituição, em casos de convênios, que atue de forma continuada no 

curso, assumindo a realização de suas principais atividades.  

§2º Colaborador: docente/pesquisador que atue de forma complementar ou 

eventual no curso, ministrando disciplina, participando da pesquisa e/ou 

orientação de estudantes.  

§3º Visitante: docente/pesquisador de outra instituição ou com vínculo temporário 

com a UFBA, que atue no curso por período determinado. 

 

Art. 6. As solicitações de credenciamento e recredenciamento de docentes serão 

analisadas pelo Colegiado do NPGA, considerando a Instrução Normativa 05/2013 do 

Núcleo, as normas gerais da UFBA sobre o assunto e as necessidades dos cursos. 

 

III. DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 7. A administração do Núcleo de Pós-Graduação em Administração é realizada por 

meio da Secretaria do Eixo Acadêmico, Secretaria do Eixo Profissional e por Colegiado 

único.  

 

Art. 8. A coordenação do Núcleo de Pós-Graduação em Administração cabe a um 

Colegiado, presidido por um Coordenador e um Vice-coordenador eleitos dentre seus 

membros permanentes. 

§1º O mandato do Coordenador e Vice-Coordenador será de 02 (dois) anos, com 

possibilidade de uma recondução. 

§2º As faltas, impedimentos e vacância do titular do colegiado serão regidas pelo 

Regimento Geral da UFBA. 

 

Art. 9. O Colegiado será constituído por 7 professores permanentes do Núcleo de Pós-

Graduação em Administração, por representante estudantil, na forma da lei, e um técnico 

administrativo.  

§1º Os professores que comporão o Colegiado serão eleitos por votação dentre 

todos os professores permanentes do NPGA, com mandato de dois anos, 

prorrogáveis por mais dois. 

§2º A substituições de membros do colegiado pode ocorrer mediante nova eleição 

entre todos os membros permanentes do NPGA para completar o mandado do 

membro substituído. 

§3º A coordenação do Colegiado será exercida pelo coordenador do Núcleo de 

Pós-Graduação em Administração. 
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 §4º A representação estudantil será escolhida por processo eletivo entre os alunos dos 

cursos de Pós-Graduação e terão mandato de um ano, sendo permitida uma recondução. 
§5º O técnico administrativo componente do Colegiado será escolhido por 

processo eletivo entre os técnicos administrativos da EAUFBA e terá mandato de 

dois anos, prorrogáveis por mais dois. 

 

Art. 10. O Colegiado reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, 

quando necessário, por convocação do Coordenador ou da maioria absoluta de seus 

membros. 

§1º Para efeito de estabelecimento de quórum nas sessões ordinárias do Colegiado 

será considerada a maioria absoluta de seus membros, computando-se as 

representações efetivamente preenchidas e não serão considerados os docentes 

afastados ou em gozo de férias. 

§2º Nenhum membro do Colegiado poderá votar nas deliberações que, direta ou 

indiretamente, digam respeito a seus interesses particulares, do seu cônjuge, 

descendentes, ascendentes ou colaterais, estes até o terceiro grau. 

§3° Os membros dos Colegiados que, sem justificativa, faltarem a duas reuniões 

seguidas ou a quatro reuniões no mesmo exercício perderão seus mandatos.  

§4° As reuniões ordinárias e extraordinários do Colegiado serão convocadas e 

seguirão as normas dispostas no Regimento Geral da UFBA. 

§5° As convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado 

seguirão as normas dispostas no Regimento Geral da UFBA. 

 

Art. 12. São atribuições do Colegiado aquelas estabelecidas no Regimento Geral da UFBA, 

acrescidas de:  

I – Propor, discutir e aprovar estratégias e políticas visando o aprimoramento 

acadêmico dos cursos oferecidos e das pesquisas realizadas;  

II – analisar solicitações de credenciamento e recredenciamento de docentes, 

conforme Instrução Normativa 05/2013; 

III - aprovar o plano de trabalho e a proposta orçamentária anuais, elaborados pela 

coordenação dos cursos; 

IV - constituir a comissão de seleção de candidatos aos cursos de Pós-Graduação; 

V - constituir as comissões julgadoras dos trabalhos de conclusão do Mestrado e 

Doutorado e outras que o Colegiado julgue necessárias; 

VI - apreciar os pedidos de admissão de alunos especiais para os componentes 

curriculares oferecidos no curso. 
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Art. 13. Compete ao Coordenador do NPGA liderar e operacionalizar todas as ações 

administrativas e acadêmicas advindas das funções do Colegiado do Curso. 

 

Art. 14. O Coordenador deverá comunicar à PROPG/UFBA qualquer alteração na 

composição do Colegiado. 

 

Art. 15. As comunicações da Coordenação do NPGA com os estudantes dos cursos dar-

se-ão através das representações estudantis.  

 

Art. 16. As atas das reuniões do Colegiado devem ser publicadas no sítio eletrônico do 

NPGA. 

 

IV. DA ADMISSÃO, MATRÍCULA, TRANSFERÊNCIA E READMISSÃO DE ALUNOS 

 

Art.17.  As seleções de alunos regulares e especiais para os cursos de Doutorado 

Acadêmico, Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional serão regidas por editais 

específicos, aprovados pelo Colegiado.  

 

Art.18. A matrícula e as inscrições em componentes curriculares serão realizadas na 

Secretaria do Núcleo de Pós-Graduação, de acordo com as normas e o calendário da 

UFBA.  

 

Art.19. Poderão ser inscritos em componentes curriculares, alunos em categoria especial, 

conforme  REGPG e calendário da UFBA.  

 

Art.19.  A critério do Colegiado, poderão ser admitidos estudantes estrangeiros nos cursos 

de Pós-Graduação. Estes, no entanto, terão de passar por processo seletivo organizado 

por comissão aprovada pelo Colegiado. 

 

Art. 20.  As transferências de estudantes deverão observar as diretrizes contidas no REGPG. 

 

Art. 21.  A readmissão de aluno que tenha sido desligado do curso observará as diretrizes 

contidas no REGPG 

 

 

 

V. DO REGIME DIDÁTICO  
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Art. 22. Conforme disposto no Regimento Geral da UFBA, constituem componentes 

curriculares as unidades mínimas nas quais se dividem os conteúdos ministrados ao longo 

do curso e exigem atribuição de notas ou menções de aprovação/reprovação em 

frequência e/ou desempenho.: Os componentes curriculares dos cursos de Pós-

Graduação em Administração são: 

 

 

I – Disciplinas  

II - Atividades (elaboração de projetos de pesquisa, exame de qualificação, 

oficinas de gestão e laboratórios de pesquisa orientada) 

III - Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 23. Todo estudante regularmente matriculado no NPGA terá um orientador que 

supervisionará seu trabalho de conclusão de curso. 

Parágrafo único. O número de orientandos por professor terá como referência o  

sistema de avaliação da CAPES.  

  

 

Art. 24.  Compete ao orientador: 

I - acompanhar o estudante ao longo das atividades acadêmicas, orientando-o na 

escolha de disciplinas, atividades e na elaboração e execução do trabalho de 

conclusão de curso; 

II - autorizar semestralmente a matrícula do estudante, de acordo com o programa 

de estudos desenvolvido; 

III – autorizar seus orientandos no que se refere a solicitações de apoio e de natureza 

pedagógica em geral ao longo do curso e observando as Instruções Normativas do 

NPGA. 

 

Art. 25. O Colegiado poderá autorizar a substituição do orientador e prorrogação do 

tempo de integralização do curso, em conformidade com os marcos regulatórios da UFBA. 

 

VI. DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

Art. 26.  Será considerado aprovado, em cada componente curricular, o aluno que cumprir 

a frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) às aulas e às atividades e obtiver:  

I - nota final igual ou superior a cinco (5,0) ou; 

II - aproveitamento nos componentes curriculares cujos resultados não forem 

expressos por nota. 
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§1º Nos componentes curriculares cursados para os quais se exige apenas 

apuração de frequência, será aprovado o aluno que cumprir o percentual mínimo 

expresso no caput deste artigo. 

§2º Para fins de registro no histórico escolar, os resultados serão expressos pelos 

códigos AP (Aprovado) ou AT (Aprovado Atividade), conforme o caso. 

  

Art. 27. Poderá haver revisão de notas atribuídas mediante solicitação escrita e 

fundamentada do aluno ao Colegiado, em até três dias úteis após o dia da divulgação 

do resultado.  

 Parágrafo único. As notas serão revisadas por uma comissão de três professores, 

designados pelo Colegiado, cujo parecer deverá ser aprovado em sessão plenária.  

 

Art. 28. O aluno da pós-graduação poderá ter a sua matrícula cancelada caso:  

I -  seja reprovado em dois componentes curriculares; 

II -  seja reprovado duas vezes no mesmo componente curricular; 

III -  seja reprovado em trabalho de conclusão do curso e não se submeta a novo 

julgamento, com aprovação, no prazo de seis (06) meses para o mestrado e de 

doze (12) meses para o doutorado; 

IV - deixe de se inscrever em pelo menos um componente curricular em um 

semestre, sem que tenha havido trancamento de matrícula; 

V -  não integralize os créditos definidos para o curso ou não deposite o seu trabalho 

de conclusão nos limites máximos definidos no REGPG. 

 

 Art. 29. A critério do professor e com anuência do Colegiado, a avaliação de 

aprendizagem poderá ser considerada incompleta (IC) quando o estudante que tenha 

participado normalmente das atividades do componente curricular, não tenha concluído 

suas tarefas até o final do semestre, cabendo ao professor substituir a menção IC 

(incompleto) pela nota final ou pela menção de aprovação ou reprovação, conforme o 

caso, até o final do semestre subsequente. 

 

 Art. 30. Após a primeira matrícula em Pesquisa Orientada, o aluno deverá, a cada 

semestre, matricular-se nessa atividade até a conclusão do seu trabalho de conclusão de 

curso. 

 

Art. 31. O trancamento de matrícula ou o trancamento total ou parcial de inscrição em 

componentes curriculares será concedido ao aluno regular do NPGA, quando requerido 

via sistema informatizado de registro e controle acadêmico institucional, dentro do período 

estabelecido na agenda acadêmica.  
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Parágrafo Único. O pedido de trancamento previsto no caput desse artigo não 

poderá alcançar períodos pretéritos.  

 

Art. 32. O trancamento de matrícula e total de inscrição em componentes curriculares, na 

pós-graduação, só poderá ser concedido em um único semestre.  

Parágrafo Único. Para que o referido trancamento não seja computado no tempo 

de integralização do curso, o pedido deve ser aprovado pelo Colegiado do curso.  

 

Art. 33. O trancamento parcial em componentes curriculares, na pós-graduação, só será 

permitido até o máximo de trinta por cento (30%) do total de créditos em disciplinas, 

definido na matriz curricular do curso. 

 

Art. 34. O trancamento de matrícula e o trancamento total ou parcial de inscrição em 

componentes curriculares por motivo de saúde deverão ser comprovados por atestado 

médico. 

§1º. O trancamento referido no caput desse artigo poderá ser solicitado a qualquer 

tempo e não será computado na integralização do curso. 

§2º. Tanto o prazo de duração do referido trancamento, quanto o retorno do 

estudante às atividades acadêmicas deverão considerar informações constantes 

em atestado médico. 

  

Art. 35. O trancamento de matrícula, exceto por motivo de saúde, poderá ser interrompido 

a qualquer época, a pedido do aluno, para inscrição em componentes curriculares no 

semestre letivo seguinte à interrupção.  

  

VII. DA ESPECIALIZAÇÃO  

 

Art. 36. Os cursos de Especialização oferecidos pelo NPGA serão definidos e 

regulamentados por projetos específicos, submetidos à apreciação de todas as instâncias 

previstas pelas normas vigentes. 

 

VIII. DOS DOUTORADO ACADÊMICO, MESTRADO ACADÊMICO E MESTRADO PROFISSIONAL 

  

Art. 37. Os cursos de Mestrado Acadêmico, Doutorado Acadêmico e Mestrado Profissional 

terão carga horária mínima em componentes curriculares conforme legislação em vigor. 

 

Art. 38. Para a conclusão dos cursos de Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional, o 

aluno deverá ser aprovado em todos os componentes curriculares exigidos. 

 



 8 

Art. 39. Para a conclusão do Curso de Doutorado, o aluno deverá ser aprovado em todos 

os componentes curriculares exigidos e atender às seguintes exigências: 

I - publicação ou aceitação para publicação de artigo em periódico considerado 

qualificado no sistema de avaliação da Capes e que integram o Qualis da área de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo ou de outra área, sendo que, neste 

caso, fica sujeito à aprovação do Colegiado. 

II - comprovação de proficiência na língua inglesa, apresentada até o depósito da 

tese para defesa. Os critérios exigidos na comprovação da proficiência são 

definidos por Instrução Normativa específica do NPGA. 

 

Art. 40. A dispensa de cursar, para efeito de integralização do currículo, componente 

curricular, carga horária ou crédito nos cursos oferecidos pelo NPGA ocorrerá mediante 

aproveitamento de estudos ou atividades realizados nesta ou em outra instituição de 

ensino superior;  

 

Art. 41. O estudo ou atividade, realizado na UFBA ou em outra Instituição de Ensino Superior 

(IES), poderá ser aproveitado desde que o interessado apresente requerimento ao 

Colegiado do curso, instruído com o seu histórico escolar, ementa(s) e conteúdo(s) 

programático(s) do(s) estudo(s) realizado(s). 

§1º Somente serão consideradas as IES credenciadas pelo poder público, ou pelo 

órgão competente, em caso de instituição estrangeira.  

§2º Os documentos oriundos de instituições estrangeiras deverão estar 

acompanhados pelas respectivas traduções juramentadas e ser autenticados pela 

autoridade consular brasileira no país de origem, exceto em caso de programa de 

intercâmbio, acordo ou convênio com a UFBA, a critério do Colegiado do curso.   

§3º O Colegiado do curso poderá dispensar a tradução juramentada dos 

documentos referidos no parágrafo anterior, a depender do idioma em que 

estejam redigidos. 

  

Art. 42. O Colegiado de curso deliberará sobre a dispensa decorrente de aproveitamento 

de estudos, considerando-se o conteúdo programático, a carga horária/creditação e a 

metodologia dos estudos realizados pelo requerente.   

§1º No caso de dispensa de componentes curriculares obrigatórios, os conteúdos 

programáticos e cargas horárias dos componentes cursados deverão corresponder 

ao mínimo de setenta e cinco por cento (75%) daqueles referentes aos 

componentes dispensados, exceto em situações especiais, a critério do Colegiado. 

 §2º No caso de dispensa de carga horária/crédito em componentes curriculares 

optativos ou livres, o Colegiado definirá o total a ser dispensado, conforme o 

disposto no caput. 
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§3º A conversão em carga horária curricular, de que trata o caput deste artigo, dar-

se-á para os componentes de natureza optativa e livre, e os critérios para dispensa 

deverão levar em conta a importância para o currículo do estudante e considerar 

o total de seis créditos.  

 

Art. 43. Os alunos dos cursos de mestrado poderão progredir ao doutorado uma vez 

aprovados na qualificação no terceiro semestre sem a necessidade de defender a 

dissertação.  Nestes casos deverão ser observadas as regras e critérios dispostos na IN 

específica do NPGA. 

 

XIX. DO POS DOUTORAMENTO 

 

Art .44 A admissão, o acompanhamento, as atividades desenvolvidas e a avaliação de 

pós-doutoramentos no programa de pós-graduação em administração seguirão as 

normas superiores da UFBA (resolução 03/2013 – CONSEPE). 

 

Art. 45 - Cabe ao Colegiado do Curso de Pós-Graduação stricto sensu estabelecer as 

regras complementares para o pós-doutoramento. 

 

IX. DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 46. Para a conclusão dos cursos do NPGA será exigido o Trabalho de Conclusão do 

Curso conforme disposto no projeto pedagógico de cada curso. 

 

Art. 47. O Trabalho de Conclusão de Curso será julgado por uma comissão escolhida pelo 

orientador e aprovada pelo Colegiado do curso, composta de docentes de reconhecida 

competência. 

§1º No caso dos Mestrados Acadêmico e Profissional a comissão será composta de 

no mínimo três membros, incluindo-se o orientador e, pelo menos, um professor não 

pertencente ao corpo docente do curso, preferencialmente de outra instituição. 

§2º No caso do Doutorado, a comissão será composta por no mínimo 05(cinco) 

membros, incluindo-se o orientador e, pelo menos, dois professores não 

pertencente ao corpo docente do curso, preferencialmente de outra instituição. 

§3º Aprovada a Comissão Julgadora, o Colegiado encaminhará a cada 

examinador um exemplar do trabalho, bem como as informações sobre o processo 

de julgamento, informando a data de defesa.  

§4º. A Comissão Julgadora disporá de um prazo mínimo de trinta (30) e máximo de 

sessenta (60) dias para a avaliação do trabalho.  
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§5º A não observância do prazo estabelecido no parágrafo anterior facultará a 

substituição de um ou mais membros da Comissão Julgadora.  

 

Art. 48. O julgamento do Trabalho de Conclusão deverá ser feito mediante defesa oral, em 

sessão pública do Colegiado do curso ou programa, com emissão de parecer(es) pela(s) 

Comissão Julgadora.  

§1º O Trabalho de Conclusão será considerado aprovado se obtiver aprovação 

por, no mínimo, dois terços (2/3) dos examinadores. 

§2º O estudante que tiver seu Trabalho de Conclusão reprovado poderá submeter-

se a novo julgamento, a critério do Colegiado do curso ou programa, dentro do 

prazo máximo de seis (06) meses para o Mestrado e de um (01) ano para o 

Doutorado.  

§3º O trabalho de conclusão será considerado pelos examinadores Aprovado, 

Aprovado com recomendação de alterações ou Reprovado. 

 

Art. 49. A Comissão Julgadora poderá condicionar a emissão de pareceres finais à 

efetivação de reformulações que, embora necessárias, não impliquem alteração 

fundamental do trabalho.  

Parágrafo Único. O mestrando ou o doutorando disporá de sessenta (60) dias para 

efetivar as reformulações e as encaminhar ao Presidente da Comissão Julgadora.  

 

Art.50. A solicitação de homologação da defesa pelo aluno deverá ser acompanhada de 

duas cópias impressas e dois CDs contendo a versão final do Trabalho de Conclusão do 

Curso. 

 

Art. 51. Aprovado o Trabalho de Conclusão, o Colegiado apreciará o resultado e, após 

homologação, encaminhará à Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis 

(CARE) processo de autorização para a emissão do Diploma, contendo: a) ata da sessão 

pública da defesa ou resultado da avaliação, acompanhada/o do(s) parecer(es) da 

Comissão Julgadora; b) ata do Colegiado com homologação da defesa, ou de 

homologação do resultado da avaliação. 

 

Art. 52. A emissão de certificados e diplomas e a concessão de graus serão 

regulamentadas por normas específicas aprovadas pelo Conselho Acadêmico de Ensino 

da UFBA. 
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X. DA DURAÇÃO DOS CURSOS 

 

Art. 53. O prazo máximo para a conclusão dos Cursos de Mestrado Acadêmico e 

Profissional é de 24 (vinte e quatro) meses e, para o Curso de Doutorado, 48 (quarenta e 

oito) meses, incluindo a entrega do trabalho final para julgamento. 

Parágrafo único. Após o término dos prazos, o aluno será desligado do curso, salvo 

decisão contrária do Colegiado, respeitando os limites máximos definidos pelo 

REGPG da UFBA.  

 

Art. 54. Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Colegiado do NPGA.   

 

Art. 55. Este regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 


