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Procedimentos para realização remota de bancas examinadoras no PPGE 

  

1. A realização da defesa online acontecerá através da plataforma escolhida pelo(a) 

presidente da Banca Examinadora, que é o/a professor(a) orientador(a). 

2. A organização prévia da defesa será de responsabilidade do Programa, cabendo 

ao/à estudante e ao/à orientador(a) realizar os procedimentos regulares para 

defesa indicados pela Secretaria do PPGE e prestar todas as informações 

necessárias para a organização da atividade. 

3. A depender do fornecimento de informações e cumprimento do item anterior por 

parte do aluno/orientador, a Secretaria do Programa encaminhará a 

documentação necessária em até 24 horas antes da realização da sessão. 

4. Cabe ao/à presidente da sessão informar à Secretaria, em até 24 horas antes do 

início da sessão, qual modelo de coleta de assinaturas será utilizado. Lembrando 

que é possível optar pela coleta das assinaturas num mesmo documento e envio 

da versão final com todas as assinaturas para a Secretaria; ou, nos termos da 

Instrução Normativa Nº 01/2019 da UFBA, de 11 de julho de 2019, adotar a 

assinatura apenas do professor orientador em casos de ausências físicas dos 

demais participantes da banca quando realizada via videoconferencia, com 

ciência e anuência dos demais; ou optar pela assinatura eletrônica através de 

documento cadastrado no SIPAC, lembrando que esta modalidade não contempla 

participantes externos à UFBA nem os alunos, que não estão base de dados do 

SIPAC e, portanto, não conseguiriam assinar o documento cadastrado. 

5. O link para a sessão deve ser informado à Secretaria do PPGE pelo/a 

administrador(a) da sala, que poderá ser o presidente da sessão ou aquele, 

vinculado ao programa, que aceite a delegação da atribuição, em até 24 horas 

antes do início da sessão para que seja divulgado entre a comunidade do PPG-

Economia, garantindo a publicização da atividade. 

6. A banca será conduzida por seu presidente, que definirá as regras de 

funcionamento no início da sessão, cabendo à Secretaria do PPGE prestar o apoio 

técnico-administrativo prévio necessário à realização da atividade. A solicitação 
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de suporte prévio para tarefas além das atribuições designadas à Secretaria deve 

ser encaminhada à Coordenação com antecedência para deliberação antes da 

realização da sessão.  

7. A sessão poderá ser gravada, a critério do/a presidente da banca, que ficará 

responsável pela notificação e autorização dos membros presentes.  

8. Concluída a sessão, os presentes deverão assinar os documentos fornecidos pela 

Secretaria do PPGE. No caso dos Exames de Qualificação, a ata também será 

assinada pelo discente. 

9. As atas digitalizadas devem ser enviadas para a Secretaria do Programa através 

do e-mail ppge@ufba.br em até cinco (05) dias úteis após a defesa ou exame de 

qualificação. O orientador deverá entregar uma copia da ata assinada à caneta na 

Secretaria do PPG-Economia. 

 
 

Salvador, 03 de maio de 2021. 
 
 

 
 

Uallace Moreira Lima 
Vice Coordenador 

http://www.ppgeconomia.ufba.br/
mailto:ppge@ufba.br
mailto:ppge@ufba.br

