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 1 Introdução
 1.1 Introdução ao Planejamento Estratégico do Depel – PED 2013-2020

 1.1.1 Metodologia Utilizada
 1.1.1.1 [Comissão-30-10-12] Item 1.2 será levantado pedindo aos docentes que 

preencham formulário online.
 1.1.2 Comissão
 1.1.3 [Comissão-30-10] Indicar histórico de mudanças de portaria

 1.2 Diagnóstico do Depel
 1.2.1 Qualificação
 1.2.2 Produção Científica
 1.2.3 Orientações
 1.2.4 Projetos de Pesquisa e Extensão
 1.2.5 [Comissão-30-10-12] Carga Horária
 1.2.6 [Comissão-30-10-12] Histórico de entrada e saída de docentes do Depel
 1.2.7 Outras Atividades

 1.3 [Tereza]: definir valores, perfil e o objetivos (Retirar [Comissão-30-10-12])
 2 Organizacional

 2.1 Divisão do departamento em grupos/núcleos
 2.1.1 [Erivelton]: Organização interna apenas em grupos de pesquisa/laboratórios
 2.1.2 [Lane]: Repensar a atual divisão
 2.1.3 [Gleison]: Penso que deveriamos montar grupos de trabalho por area.
 2.1.4 [Eduardo]: Definir as áreas de interesse do DEPEL (enfâses)
 2.1.5 [Comissão-30-10-12] Ficou decidido na comissão por unanimidade que o 

Departamento não será mais organizado por grupos/núcleos. Os grupos de pesquisa 
cadastrados no CNPq permanecerão e outros grupos de pesquisa poderão ser criados. 

 2.2 Organização proposta no Proposta 2010
 2.2.1 Assembléia
 2.2.2 Chefe

 2.2.2.1 Secretaria
 2.2.2.2 Assistência Técnica
 2.2.2.3 Professores
 2.2.2.4 Coordenadorias Laboratorio de Ensino

 2.2.2.4.1 [Comissão-30-10-12] Haverá a formação de um docente e um técnico, que 
sobre a chefia do primeiro, coordenarão um ou mais laboratórios. Caberá ao chefe de 
departamento distribuir os laboratórios de ensino para cada coordenador por 
mandatos renováveis de período anual. O coordenador será responsável por 
acompanhar as atividades do técnico e reportar ao chefe quaisquer problemas, bem 
como, conduzir os laboratórios de forma eficiente. 

 2.2.2.5 Coordenadorias Laboratórios de Pesquisa
 2.2.2.5.1 [Lane]: Separar coordenação LAEDI e LACOI
 2.2.2.5.2 [Lane]: Coordenador de laboratório deve elaborar projetos para 

atualização
 2.2.2.5.3 [Luiz Nascimento]: atividades e horário dos técnicos definidos pelo chefe e 

coordenadores dos laboratórios.
 2.3 Aprovação de projetos – Proposta 2010

 2.3.1 Definição de três tipos de projetos
 2.3.1.1 Submetido a edital externo/interno
 2.3.1.2 PIBIC/PIIC ou PIBEX
 2.3.1.3 Projeto não submetido



 2.3.2 Aprovação em Assembléia com relator apenas de projeto não submetido
 2.3.3 [Erivelton]: Reforça a importância desse item (Retirar [Comissão-30-10-12])
 2.3.4 [Lane]: Caso projeto não seja aprovado externamente, deverá ser elaborado relatório 

para apreciação no Depel.
 2.4 Distribuição de encargos – Planejamento 2010

 2.4.1 Chefe ou Coordenador (Graduação e pós): < 9 h
 2.4.2 Docente do Mestrado: < 9h
 2.4.3 Projeto de pesquisa com fomento: < 12 h
 2.4.4 Orienta pelo menos dois alunos de IC: < 12 h
 2.4.5 Outros: < 20h
 2.4.6 [Erivelton]: Observar lista individual de disciplinas
 2.4.7 [Erivelton]: Estabelecer faixas de encargos didáticos
 2.4.8 [Márcio Barroso]: reforça a tese da distribuição de encargos em função de 

perfis/atividades dos docentees.
 2.4.9 [Humberto]: Aperfeiçoar e criar critérios para distribuir encargos
 2.4.10 [Comissão-30-10-12] Foi pensado o seguinte critério:

 2.4.10.1 Classificar os docentes de acordo com  o tempo dedicado a conjunto prioritário 
de atividades. Essas atividades receberão pontuações. Os docentes serão classificados e 
distribuídos em três faixas de distribuição de encargos didáticos.
 2.4.10.1.1 8h à 10h: Primeira faixa com maior pontuação
 2.4.10.1.2 10h à 12h: Segunda faixa com maior pontuação
 2.4.10.1.3 >= 12h: Terceira faixa com maior pontuação

 2.4.10.2 Docentes afastados parcialmente, em cargos de coordenador, chefe de 
departamento, ou em cargo de alta administração (reitor, vice-reitor, pró-reitor, assessor 
especial, diretor de divisão ou outro cargo aceito em assembléia) estarão 
automaticamente com distribuição na faixa de 8h às 10h.

 2.4.10.3 A tabela de pontuação será um anexo do PED 2013-2020 e poderá ser modificada 
pela Assembléia Departamental sempre que julgar necessário.

 2.4.10.4 A pontuação será levada em conta 1 ano anterior para produção e o semestre do 
preenchimento para cargos/orientação.

 2.4.10.5 Os itens e pontos sugeridos na reunião de 30/10/2012 foram:
 2.4.10.5.1 Vice-Coordenação = 0,5
 2.4.10.5.2 Sub-Chefia = 0,5
 2.4.10.5.3 Comissão permanente = 0,5
 2.4.10.5.4 Colegiado (Graduação ou  Pós) = 0,5
 2.4.10.5.5 Projeto de Pesquisa com Fomento (recursos) = 1 por projeto/máx 3
 2.4.10.5.6 Orientação (Mestrado) = 1 por orientação
 2.4.10.5.7 Orientação (IC ou Extensão) = 0,5 por orientação
 2.4.10.5.8 Docente permamente de programa de pós-graduação = 1
 2.4.10.5.9 Trabalho Completo em Anais de Congresso = 1 por artigo (máximo 3)
 2.4.10.5.10 Artigo em períodico (de modo geral) = 1 por artigo

 2.5 Distribuição de recursos – Planejamento 2010
 2.5.1 Levar em conta demandas feitas no planejamento
 2.5.2 Discernimento a luz do PED: cabe ao chefe

 2.6 [Erivelton]: Elaborar procedimentos para RADOC
 2.6.1 Professores deverão entregar ao Depel em formato digital os comprovantes dos 

lançamentos.
 2.7 [Marco Aurélio]: Manutenção de laboratórios de ensino e pesquisa
 2.8 [Tereza]: Ampliar interação entre docentes
 2.9 [Eduardo]: Definição as normas de segurança dos laboratórios 

 3 Objetivos
 3.1 [Comissão-30-10-12] Sintetizar em 3 grandes objetivos



 3.1.1 Fortalecer a graduação 
 3.1.2 Abertura de Doutorado
 3.1.3 Ampliar projetos de Extensão

 3.2 Planejamento 2000
 3.2.1 Fortalecimento do ensino de graduação
 3.2.2 Aumento da produção científica
 3.2.3 Implantação da pós-graduação stricto sensu
 3.2.4 Maior intercâmbio com a comunidade

 3.3 Proposta 2007
 3.3.1 Fortalecimento do ensino de graduação

 3.3.1.1 [Marco Aurélio]: Profunda Reestruturação Curricular
 3.3.1.2 [Eduardo]: Revisão do Currículo 2009 (faz algumas considerações)
 3.3.1.3 [Tereza]: Programa para levar a qualidade da pós para a graduação
 3.3.1.4 [Tereza]: contratar docentes com experiência profissional como Engenheiro 

Eletricista (deixar para cada banca decidir)
 3.3.1.5 [Erivelton]: Levar a Engenharia Elétrica para nota 4.
 3.3.1.6 [Márcio Barroso]:  Nota 5 no Enade
 3.3.1.7 [Humberto]: medidas pontuais para melhoria do curso
 3.3.1.8 [Eduardo]: Aulas de nivelamento para os alunos egressos e acolhimento dos 

calouros
 3.3.1.9 [Eduardo]: Incentivar que os TCC's sejam trabalhos voltados para os laboratórios 

de Ensino,
 3.3.1.10 [Eduardo]: Integração das equipes de competição no projeto pedagógico
 3.3.1.11 [Márcio Barroso]: Definição de perfis de novas vagas à luz dos encargos 

didáticos.
 3.3.1.12 [Luiz Nascimento]: Dividir igualmente turmas de laboratório.
 3.3.1.13 [Luiz Nascimento]: Aumentar o número de subturmas de laboratórios (diminuir 

carga horária).
 3.3.2 Intensificação das atividades de pesquisa

 3.3.2.1 [Marco Aurélio]: Inclusão da Área de Eletromagnetismo Aplicado com 
contratação de um docente. 

 3.3.2.2 [Eduardo]: Ênfase de ensino em tecnologias no mestrado
 3.3.2.3 [Eduardo]: Inclusão da área de sistemas embarcados
 3.3.2.4 [Lane]: Inclusão e fortalecimento da linha de pesquisa Acionamentos Elétricos no 

PPGEL. 
 3.3.2.5 [Lane]: Incluir LAMET
 3.3.2.6 [Tereza]: Recomposição do grupo de Eletrônica de Potência
 3.3.2.7 [Tereza]: Fomentar linhas de pesquisa com uma interlocução mais sintonizada 

com o nosso compromisso e  com o perfil do engenheiro eletricista que queremos 
formar;

 3.3.2.8 [Tereza]: Incentivar pesquisa de Desenvolvimeto Tecnológico, em particular, nas 
áreas de eficiência energética, automação predial e industrial e fontes limpas de energia.

 3.3.2.9 [Eduardo]: Possuir um laboratório de desenvolvimento em engenharia
 3.3.3 Implantação da pós-graduação stricto sensu
 3.3.4 Desenvolvimento de projetos de extensão

 3.3.4.1 [Eduardo]: Inclusão de projetos de extensão como possibilidade de trabalho final 
de curso e estágio

 3.3.4.2 [Márcio Barroso]: Ampliar número de projetos de extensão.
 3.3.4.3 [Tereza]: Elaborar programa de intercâmbio com a comunidade

 3.4 [Marco Aurélio] – [Erivelton] - [Eduardo]:  Abertura de Doutorado
 3.4.1 [Márcio Barroso]: Nota 4 no mestrado

 3.5 [Gleison]: Também penso que devemos também aumentar/criar relação academia-indústria.



 3.6 [Eduardo]: Internacionalização do Departamento.
 4 Plano de capacitação

 4.1 Explicitar
 4.1.1 Doutorado
 4.1.2 Pós-doutorado
 4.1.3 [Márcio Barroso]: Incluir na qualificação: Aperfeiçoamento didático-pedagógico

 4.2 Mostrar impacto na carga horária semanal
 4.3 Prioridades no Proposta 2007

 4.3.1 Pós
 4.3.2 Atendimento a metas para docentes
 4.3.3 Menor número de liberação
 4.3.4 Bolsista de produtividade
 4.3.5 Maior pontuação (Capes)
 4.3.6 [Marco Aurélio]:  definir critérios objetivos para liberação
 4.3.7 [Humberto]: estudo de critérios gerais para a saída de professores do DEPEL para 

mestrado/doutorado/pós-doutorado,
 4.3.8 [Lane]: sugestão de critérios

 4.3.8.1.1 Professor faz parte do PPGEL;
 4.3.8.1.2 1º estágio de pós-doutorado; 
 4.3.8.1.3 Ter mais tempo da obtenção do título de doutor

 4.3.9 [Erivelton]: propor comissão para elaborar resolução sobre isso.
 5 Indicar metas para os docentes

 5.1 Proposta 2007
 5.1.1 Graduação

 5.1.1.1 Aulas; 14 a 18
 5.1.2 Mestrado

 5.1.2.1 Orientação IC: 1 a cada 2 anos
 5.1.2.2 Congresso/Periódico Nacional: 1/ano
 5.1.2.3 Aulas: 12 a 16

 5.1.3 Doutorado
 5.1.3.1 Orientação IC: 1/ano
 5.1.3.2 Congresso/Periódico Nacional: 1/ano
 5.1.3.3 Periódico Internacional: 1/ano
 5.1.3.4 Aulas: 8 a 12

Obs.: Documento compilado a partir do planejamento de 2000, proposta de 2007 e 2010 e 
contribuiç os dos docentes do Depelẽ


