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O Curso de Doutorado Administração está vinculado ao Programa de Pós-graduação em Administração 
– PPGAd da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, desenvolvendo suas atividades 
sob coordenação e supervisão da Pró-Reitoria Acadêmica – PROACAD - da PUCRS. 

Neste documento são destacadas normas e regras específicas relativas ao Curso de Doutorado, em 
consonância com o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Administração e com o 
Regimento Geral da Universidade.  

 

 

CUMPRIMENTO DOS CRÉDITOS 

 

Conforme Regulamento do PPGAd, o aluno do Curso de Doutorado deve cumprir um mínimo de 36 
(trinta e seis) créditos, conforme estrutura curricular do curso e sistemática de oferta de disciplinas.  

A estrutura curricular do Curso de Doutorado em Administração está assim dividida: 

a) 08 créditos obrigatórios para todos os doutorandos independente da linha; 

b) 04 créditos obrigatórios na linha do doutorando; 

c) 24 créditos eletivos.  

A oferta das disciplinas é definida anualmente pela Coordenação, em cronograma específico. Os 
créditos a cumprir em disciplinas eletivas podem ser aproveitados de disciplinas cursadas no PPGAd 
ou em outros programas conforme o Regulamento do PPGAd. 

 

 

REQUISITOS PARA DEFESA DO PROJETO DE TESE 

 

O projeto de tese deverá ser defendido e aprovado em banca pública até o 24º (vigésimo quarto) mês 
de curso. Caso o aluno não tenha seu projeto de tese aprovado até este prazo, será automaticamente 
desligado do programa, salvo situações de trancamento previstas no Regulamento do PPGAd. 

São requisitos para a defesa de projeto de tese: 

a) Ter cursado com aprovação todas as disciplinas obrigatórias do curso e de sua linha de pesquisa; 

b) Ter comprovada a proficiência em duas línguas estrangeiras, sendo uma obrigatoriamente a língua 
inglesa. De acordo com o Regulamento da Prova de Proficiência para Programas de Pós-Graduação 
da PUCRS, tais atestados possuem validade de 10 anos. 

A banca examinadora do projeto de tese será composta, além do orientador, por no mínimo dois 
docentes credenciados em programas de pós-graduação stricto sensu aprovados e autorizados pela 
CAPES ou programas de pós-graduação stricto sensu estrangeiros. A composição dos membros da 
banca examinadora será aprovada pela Comissão Coordenadora do PPGAd. 

 

 

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE DOUTOR 

 

A tese de doutorado deverá ser defendida e aprovada até o 48º (quadragésimo oitavo) mês de curso. 
Caso o aluno não tenha sua tese aprovada neste prazo, será automaticamente desligado, salvo 
situações de trancamento previstas no Regulamento do PPGAd. 

São requisitos para a obtenção do título: 

a) Ter cursado com aprovação um mínimo de 36 créditos, conforme Regulamento do PPGAd; 
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b) Ter somado o total de 80 pontos em no máximo 2 artigos publicados em periódicos científicos. Para 
a identificação da pontuação dos artigos será considerado o QUALIS da CAPES e os critérios de 
classificação dos periódicos pelo QUALIS da CAPES, no momento em que o doutorando apresentar o 
comprovante de publicação do(s) artigo(s) na secretaria do PPGAd. Estimula-se a coautoria do 
orientador nas publicações durante o período de realização do doutorado; 

 c) Ter incluído em anais e apresentado no mínimo dois artigos ou resumos expandidos em eventos 
nacionais ou internacionais reconhecidos como relevantes na área de Administração da CAPES, 
pertinentes às linhas de pesquisa do PPGAd. Estimula-se a coautoria do orientador nas publicações 
durante o período de realização do doutorado; 

d) Atestar proficiência em duas línguas estrangeiras, a saber, língua inglesa e uma dentre as seguintes 
línguas: Italiano, Espanhol, Francês ou Alemão, de acordo com o Regulamento do PPGAd;  

e) Ter aprovação na apresentação e defesa de tese; 

f) Ter sua tese homologada;  

g) Ter atendido às regras de realização do Estágio de Docência. 

 

 

Estágio de Docência 

 

- O aluno do PPGAd deverá realizar um estágio de docência, objetivando o contato e a experiência 
inicial na atividade docente.  

- O estágio de docência é constituído de duas atividades complementares: 

 a) Acompanhamento de uma disciplina, em conjunto com o professor responsável pela mesma, 
em curso de Graduação. A carga-horária mínima do estágio deverá ser de 16 horas-aula, incluindo 
atividades a serem acertadas entre professor e aluno e que envolvam o efetivo de acompanhamento e 
apresentação em aula de tópicos pertinentes à disciplina. 

 b) Participação em bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso (graduação ou 
especialização). O aluno deverá participar de no mínimo quatro bancas na condição de avaliador. A 
participação em bancas de TCC poderá ocorrer em diferentes semestres. 

- As 16 horas-aula deverão ser desenvolvidas em uma única disciplina e dentro de um mesmo semestre 
letivo. Não será considerada nesta carga-horária a aplicação de provas ou quaisquer outras atividades 
que não contarem com a presença do professor da disciplina me sala de aula durante todo o período 
da atividade. 

- O estágio de docência deverá ser desenvolvido preferencialmente junto a disciplinas de professores 
da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Porém, também é permitida: 

 a) a realização do estágio junto a disciplinas de outras Unidades da PUCRS; mediante 
comprovação de aceite do professor responsável pela disciplina; 

 b) a realização do estágio em disciplinas em outras instituições de ensino superior, desde que 
sejam em cursos de Graduação e mediante aceite da coordenação do respectivo curso e do professor 
responsável pela disciplina. 

- Poderão solicitar dispensa do estágio de docência aqueles alunos que comprovadamente já exerçam 
atividades de ensino superior na PUCRS ou em outras instituições, com exceção dos alunos detentores 
de bolsa de qualquer tipo ou modalidade. 

- A não realização do estágio de docência implica na impossibilidade de realizar a defesa de tese. 
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DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

  

As disposições do presente documento poderão ser complementadas por Instruções Normativas ou 
Resoluções baixadas, conforme o caso, pelos órgãos superiores da PUCRS. Os casos omissos serão 
apreciados, em primeira instância, pela Comissão Coordenadora do PPGAd, encaminhados à Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e apreciados pela Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. 
   

 

Porto Alegre, Março de 2016. 


