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PORTARIA Nº 01/2022 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFBA, no uso de 

suas atribuições, considerando as decisões do Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Economia sobre a realização do Estágio Docente Orientado no 

PPGE/UFBA, 

 

RESOLVE: 

 

1. Tornar obrigatória para todos os alunos do Curso de Doutorado em Economia, 

participantes ou não do Programa de Bolsas da CAPES - Demanda Social, a 

realização do Estágio Docente Orientado, com duração mínima de 02 semestres, 

a partir da turma de 2023. 

2. Definir que os doutorandos realizem o Estágio Docente Orientado através da 

inscrição nas atividades ECO791 – Tirocínio Docente Orientado (34 horas) e 

ECO939 – Estágio Docente Orientado (34 horas) até que as grades curriculares 

do doutorado sejam reformadas. 

3. Determinar que os atuais alunos do curso de doutorado que integraram ou vierem 

a integrar o Programa de Bolsas CAPES – Demanda Social fiquem obrigados a 

cumprir o Estágio Docente Orientado nos termos desta Portaria. 

4. Estabelecer que os atuais alunos do curso de doutorado que não integraram o 

Programa de Bolsas CAPES – Demanda Social não estão obrigados a cumprir o 

Estágio Docente Orientado. 

5. Permitir a solicitação de dispensa do Estágio Docente Orientado desde que 

acompanhada de comprovação de realização de atividade docente. 

5.1. Para os atuais alunos do Curso de Doutorado, o pedido de dispensa 

contemplará as atividades docentes realizadas em até 05 anos anteriores ao 

ingresso do aluno no curso.  
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5.2. A partir da turma de 2023, o pedido de dispensa ficará limitado à comprovação 

de atividade docente realizada nos 05 anos anteriores à data da solicitação 

pelo aluno. 

6. Manter inalteradas as disposições do Regulamento Interno do PPGE/UFBA para 

a realização do Estágio Docente Orientado no Curso de Mestrado em Economia.  

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

Salvador, 11 de maio de 2022. 

 

Vitor Araújo Filgueiras 

Coordenador do PPGE/UFBA 
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