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 1 Introdução 
 

 1.1 Introdução ao Planejamento Estratégico do Depel – PED 2013-2020 
  
 Em maio de 2012 foi instituída pela Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica 
(Depel), Profa Lane Maria Rabelo Baccarini, uma comissão para elaborar o Planejamento 
Estratégico do Depel (PED). Esse trabalho visa atender ao Inciso I, Art 4o do Regimento do 
Depel, que prevê que o Depel aprove suas diretrizes de acordo com a política institucional da 
UFSJ. A comissão era composta pelos seguintes docentes: Erivelton Geraldo Nepomuceno 
(Presidente), José Tarcísio Assunção, Leonidas Chaves Resende, Márcio Falcão Santos 
Barroso e Élice Fernando de Melo.  
 Logo após a instituição da comissão, o movimento docente da UFSJ deflagrou uma 
greve. Isso fez com que os trabalhos voltassem a ser realizados apenas em outubro de 2012. 
Neste mês, o Prof. José Tarcísio Assunção foi substituído pela Profa Lane Maria Rabelo 
Baccarini, em função de ter assumido a Pró-reitoria de Administração. Nos meses de outubro 
e novembro de 2012 foram realizadas várias reuniões com a comissão, nas quais foram 
levantados os principais aspectos do PED. 
 A metodologia de elaboração do PED foi definida da seguinte forma: 

1. Inicialmente, foram determinadas a vigência e abrangência do PED pela comissão, 
sendo que os objetivos do PED devem estar dimensionados para o período de 
2013 a 2020. Já as áreas de atuação foram elencadas como Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Atividades Administrativas. 

2. Toda a movimentação de textos e versões do PED estão disponíveis na página: 
www.ufsj.edu.br/depel/ped.php. 

3. Em um primeiro momento foram levantados junto a todos os docentes do Depel 
os objetivos que cada docente julgava pertinente. 

4. A comissão analisou todas as propostas e elaborou uma síntese dos objetivos 
pertinentes e coerentes com os demais. 

5. Nos meses de dezembro e janeiro de 2013, essa síntese foi transformada na 
primeira versão do PED que foi apresentada ao Depel.  

6. A elaboração de tabelas e outras informações do PED foram pautadas nos 
currículos dos docentes.  

7. Após a apresentação ao Depel foram necessárias três Assembleias Departamentais 
(realizadas em 31/01/2013, 07/02/2013 e 14/02/2013) para a aprovação final do 
Planejamento Estratégico do Depel.  

 
 1.2 Diagnóstico do Depel 

 
 Nesta seção, é apresentado um diagnóstico geral do Depel. A Tabela 1 mostra o 
número total de professores, incluindo os docentes do quadro permanente e os substitutos. A 
Tabela 2 explicita as datas de contratações dos professores do quadro permanente, efetivadas 
no período de 2007 a 2012.  A carga horária média semanal das atividades de ensino para o 
período de 2008 a 2012 estão representadas na Tabela 3. A partir do segundo semestre de 
2009 foi incluída a carga horária referente às atividades de ensino do mestrado. 
 A Tabela 4 ilustra o número médio de publicações dos docentes do quadro permanente 
do Depel. Estes números foram levantados a partir de informações fornecidas pelos docentes, 
mediante preenchimento de um formulário disponível no endereço: http://goo.gl/1vysm. 
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Tabela 1 – Número de docentes de 2007 a 2012. 
ANOS Quadro 

Permanente 
Cedido para a 

Fapemig 
Substituto Contratação  TOTAL 

2007 15 1 - - 16 

2008 15 
 

1 1 1 18 

2009 16 1 2 4 (REUNI)  23* 

2010 20 1 1 5 (REUNI) ** 27 

2011 24 *** 1 2 - 27 

 2012 24 1 3 - 28 
* Redistribuição (com permuta) entre os professores José Hissa Ferreira (da UFJS para o CEFET-
MG) e Marco Aurélio de Oliveira Schroeder (do CEFET-MG para a UFSJ). 
** Saída de um professor que foi contratado em 2010. Isto significa que até 2010 foram 
contratados oito professores pelo projeto REUNI. 
*** Um professor de Licença médica no ano de 2011. 
 

Tabela 2 – Histórico de contratações dos professores do quadro permanente. 
Professor Data da Admissão Observação 
Leonidas Chaves de Resende 26/03/2008 Concurso decorrente da 

redistribuição do professor 
Carlos Alberto Galo 

Fernando Lessa Tofoli 28/01/2009 REUNI 
Márcio Falcão Santos Barroso 28/01/2009 REUNI 
Marco Aurélio de Oliveira Schroeder 01/08/2009 Redistribuição, com permuta, 

com o professor José Hissa 
Ferreira 

Warlley de Sousa Sales 24/11/2009 REUNI 
Leonardo Adolpho Rodrigues da Silva 03/12/2009 REUNI 
Sérgio Manuel Rivera 20/01/2010 REUNI – Redistribuído em 

16/06/2010 
Davidson Lafitte Firmo 08/07/2010 REUNI 
Luiz Carlos do Nascimento 09/08/2010 REUNI 
Eduardo Bento Pereira 09/08/2010 REUNI 
Alan Petrônio Pinheiro 31/08/2010 REUNI 
 

Tabela 3 – Carga horária média de atividades de ensino de 2008 a 2012. 
2008 2009 2010 2011 2012 

Semestres Semestres Semestres Semestres Semestres 

1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o 2o 

9,1 11,6 10,7 9,6 9,3 8,58 8,7 9,4 9,6 9 

Carga média com o 
mestrado 

10,9 10,5 9,58 9,7 10,4 10,6 9,9 
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Tabela 4 – Produção média ao longo dos anos de 2007 a 2011. 
 
ANOS 

 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS DOCENTES 

 Orientações  
de IC e de 
Extensão 

Trabalhos  
em 

Congressos 

Artigos 
em 

Periódicos 

Projetos de 
Pesquisa 

Financiados 

Orientações 
de mestrado 

Orientações 
de 

doutorado 

Projetos de 
Extensão 

Financiados 

Capítulos  
 de   

Livros 

Tradução  
de  

Livros 

2007 2,86 3,29 0,71 1,43 0,14 0,14 0,28 0 0 
2008 2,13 4,62 0,63 1,88 0,13 0 0,25 0,13 0 
2009 1,75 2,67 0,58 2,42 0,17 0,08 0,33 0 0 
2010 1,57 4,64 1,07 1,57 0,36 0 0,14 0 0 
2011 1,93 4 1,07 1,21 1,07 0 0,14 0,14 0,07 

 
 
 2 Organizacional 
 

 2.1 Organização do Depel 
 
 Conforme estabelecido no regimento do Depel, o departamento funciona com a 
seguinte estrutura: 

1. Assembleia Departamental 
2. Chefe de Departamento 

 
 Além disso, o Depel também conta com o suporte administrativo da Secretaria e de 
Técnicos de Laboratório. 
 Conforme Inciso XII do Art. 5o do Regimento do Depel, o Chefe pode delegar 
poderes nos limites de suas atribuições. Desta forma, serão delegados poderes para as funções 
listadas abaixo, sendo que esta estrutura deverá ser reavaliada após dois anos de sua 
implantação. 
1. Coordenação de Laboratório de Ensino (composta por um docente e um técnico). 
2. Coordenação de Laboratório de Pesquisa (composta por um docente coordenador). 
3. Câmaras de Ensino, Pesquisa, Extensão, Laboratório e Recursos Humanos, com funções 

específicas conforme descrição abaixo, não excluindo a possibilidade de criar outras no 
futuro. As câmaras não têm poder deliberativo, o que compete apenas a Assembleia 
Departamental. As câmaras são compostas por três a cinco professores do Depel, 
aprovados pela Assembleia Departamental. O mandato de cada integrante é de dois anos. 

◦ Câmara de Ensino: cuidar dos assuntos pertinentes às atividades de ensino em 
nível de graduação e de pós-graduação, incluindo entre suas funções a análise da 
oferta de disciplinas solicitadas pelos Coordenadores de Curso e a distribuição de 
encargos didáticos entre os professores. 

◦ Câmara de Pesquisa: registrar, divulgar, encaminhar, avaliar e assessorar 
projetos, relatórios e convênios concernentes às pesquisas; aprovar e acompanhar 
grupos de pesquisa do CNPq, relatórios e acordos gerados por docentes; avaliar e 
fornecer diagnóstico do Relatório de Atividades do Depel. 

◦ Câmara de Extensão: avaliar o desenvolvimento dos projetos e programas de 
extensão em andamento no Depel, em consonância com as diretrizes 
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extensionistas estabelecidas pela PROEX/Depel. 
◦ Câmara de Laboratório: acompanhar as atividades de Laboratório de ensino e 

de pesquisa; analisar as solicitações de compra de equipamentos e materiais de 
consumo do Depel; acompanhar e definir as atividades dos técnicos de 
laboratório; acompanhar e avaliar os relatórios dos coordenadores do laboratório 
de pesquisa; propor e acompanhar a utilização do espaço físico pertencente ao 
Depel. 

◦ Câmara de Recursos Humanos: alocar vagas de docentes e técnicos; propor e 
indicar áreas para a contratação de docentes; analisar os pedidos de afastamentos. 

4. Núcleo de Estudos: têm como objetivo o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa, 
extensão, desenvolvimento tecnológico ou outra atividade pertinente ao Depel, reunindo 
professores, estudantes de graduação ou de pós-graduação, além de, se for o caso, servidores 
técnicos. Características e competências dos Núcleos de Estudo: 

◦ Cada núcleo deverá ser composto por pelo menos 3 docentes do Depel.  
◦ O núcleo deverá contar com um coordenador e vice-coordenador do Depel, ambos 

com mandato de dois anos.  
◦ Cada docente poderá participar de até dois núcleos simultaneamente. 
◦ A Assembleia do Depel deverá aprovar a criação de cada núcleo. Para criação o 

coordenador proponente deverá encaminhar pelo menos: 
▪ Nome do núcleo; 
▪ Área de atuação; 
▪ Atividades pretendidas; 
▪ Justificativa de criação do núcleo; 
▪ Lista de docentes participantes. 

◦ Novos docentes poderão fazer parte do núcleo. O coordenador do núcleo deverá 
manter uma lista atualizada dos docentes na secretaria do Depel. 

◦ Caberá ao núcleo, dentro de sua área, assessorar as câmaras do Depel. 
 

 2.2 Laboratórios de Ensino 
 
 O Chefe do Depel indicará um docente (coordenador) para que, juntamente com um 
técnico, coordene um ou mais laboratórios de ensino. Caberá ao Chefe 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. 
 

 2.3 Laboratórios de Pesquisa 
 
 Cada laboratório de pesquisa deverá possuir um coordenador. Este coordenador 
deverá anualmente enviar ao Depel um breve relatório das principais atividades e produções 
obtidas pelo laboratório, sendo também responsável pela elaboração de projetos para a 
manutenção e atualização da infraestrutura do laboratório sob sua responsabilidade. 
 

 2.4 Aprovação de projetos de pesquisa, ensino ou extensão 
 
 Os projetos de pesquisa, ensino ou extensão serão categorizados em três tipos: 
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1. Projetos aprovados a editais internos e externos. 
2. Projetos PIBIC/PIIC ou PIBEX. 
3. Projetos não submetidos. 

 
 Os projetos conduzidos por docentes nas categorias 1 e 2 deverão ser aprovados em 
Assembleia sem a necessidade de relator. Para os projetos do tipo 3, a Assembleia deverá 
apreciar com o acompanhamento de uma descrição feita por um relator. Uma vez aprovado, 
os projetos do tipo 3 também deverão ter um breve relatório que será encaminhado ao Depel 
para aprovação ao final do projeto. 
 

 2.5 Distribuição de encargos  
 
 A comissão, ao refletir sobre esse item, procurou pensar de tal forma que a 
distribuição de encargos pudesse levar em conta a situação, a produtividade e a busca por 
uma divisão equânime dos trabalhos no Depel. Assim, sugere-se adotar um critério em que os 
docentes serão classificados e distribuídos em quatro faixas de distribuição de encargos 
didáticos pautadas no montante de carga horária semanal: 
 

1. Faixa A: docentes afastados parcialmente ou integralmente e em cargos de direção. 
2. Faixa B: 8 h à 10 h. 
3. Faixa C: 10 h à 12 h. 
4. Faixa D: superior a 12 h. 

 
 Docentes afastados parcialmente, em cargos de Coordenador de Curso, Chefe do 
Depel, ou em cargo de alta administração (Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Assessor Especial, 
Diretor de Divisão ou outro cargo aceito em Assembleia) estarão automaticamente com 
distribuição na faixa A. A carga horária de atuação poderá ser inferior a 8 h, desde que haja 
suprimento de professores substitutos por parte da Administração da UFSJ. 
 Os docentes serão pontuados semestralmente de acordo com o Anexo A deste 
Planejamento. A pontuação será levada em conta um ano anterior para produção e o semestre 
do preenchimento para cargos/orientação. Uma vez retirado os docentes afastados 
parcialmente ou em cargo administrativo, os demais docentes serão pontuados e ordenados 
em ordem decrescente de pontuação. De posse dessa lista, a Câmara de Ensino distribuirá os 
encargos da faixa B para os docentes que estiverem no primeiro 1/3 da colocação. A faixa C 
ficará com o segundo 1/3 e a faixa D com o último 1/3. 
 Quanto às disciplinas a serem ministradas, o Depel manterá um registro atualizado da 
lista de disciplinas que cada professor está apto a ministrar. Disciplinas fora desse elenco 
devem ser acordadas entre a Câmara de Ensino e o docente. 
 

 2.6 Distribuição de recursos 
 
 Os recursos financeiros para custeio recebidos pelo Depel serão distribuídos pelo 
Chefe e aprovados em Assembleia, conforme demandas enviadas pelos docentes. 
 

 2.7 Aprovação do RADOC ou outro tipo de relatório anual exigido pela UFSJ 
 

Os professores deverão entregar ao Depel em formato digital os comprovantes dos 
lançamentos. 
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 3 Objetivos 
 
 A comissão sintetizou três objetivos estratégicos para o Depel para os próximos sete 
anos, a saber: 
 

1. Fortalecimento da Graduação. 
2. Abertura de Doutorado. 
3. Ampliação de Projetos de Extensão. 

 
 Para cada um dos objetivos estratégicos, foram definidas metas específicas que caberá 
ao Chefe do Depel induzir ações, montar comissões para que essas metas sejam atingidas. 
 

 3.1 Fortalecimento da Graduação 
 
 Para o fortalecimento da Graduação, pretende-se atingir um conjunto de metas que 
possa manter o curso de Engenharia Elétrica com pelo menos nota 4 na avaliação do MEC ao 
longo dos próximos sete anos. A seguir são listadas algumas metas: 
 

1. Sugerir ao colegiado de graduação uma reformulação curricular que deverá ser 
realizada até 2014. Nesta reformulação alguns pontos são destacados: 
▪ Separar disciplinas teóricas das disciplinas de laboratórios; 
▪ Promover uma recepção dos alunos calouros por meio de palestra ou de uma 

disciplina como a Introdução à Engenharia Elétrica; 
▪ Rever conteúdos de cálculo e física para compatibilizar exigências 

acadêmicas, legais e de mercado; 
▪ Elaborar uma ação para a recepção de alunos que chegam atrasados no curso, 

em função das várias chamadas do vestibular; 
▪ Refletir sobre a pertinência de aulas de nivelamento para os calouros, por meio 

da elaboração de módulos a distância que possam ser estudados tão logo os 
alunos tenham a resposta que passaram no vestibular; 

▪ Incentivar trabalhos de TFC voltados para os laboratórios de ensino; 
▪ Integrar as equipes de competição ao Projeto Pedagógico, de modo semelhante 

ao que já é feito com IC, permitindo assim que carga horária complementar 
seja computada; 

▪ Dividir aulas de laboratório em turmas com mesmo número ou número 
aproximado de alunos, não ultrapassando o limite de segurança de cada 
laboratório; 

▪ Aumentar o número de sub-turmas de laboratório; 
▪ Sugerir ao colegiado a determinação de perfis para as disciplinas iniciais, 

evitando professores substitutos. 
 

            2. Avaliar a implantação de um calendário de 18 semanas na UFSJ. 
 

3. Elaborar um programa para levar a qualidade da pós-graduação para a graduação, 
como por exemplo, palestras, atuação de estágio docência, entre outros. 
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 3.2 Abertura de Doutorado 

 
 A principal meta deste objetivo é a abertura do Doutorado cuja submissão é 
pretendida para 2016 com início em 2017. As ações pretendidas são listadas a seguir: 
 

1. Consolidação da Área de Eletromagnetismo Aplicado com contratação de um 
docente; 

2. Ênfase de ensino em tecnologias no mestrado; 
3. Inclusão da área de sistemas embarcados; 
4. Inclusão e fortalecimento da linha de pesquisa Acionamentos Elétricos no PPGEL; 
5. Incentivo de pesquisa de Desenvolvimento Tecnológico, em particular, nas áreas 

de eficiência energética, automação predial e industrial e fontes limpas de energia; 
6. Exigência dos coordenadores de laboratório de pesquisa a apresentação de 

resultados de pesquisa em relatório breve e anual; 
7. Internacionalização do curso de Graduação, do Programa de Pós-Graduação e do 

Depel. 
 

 3.3 Ampliação de Projetos de Extensão 
 
 Neste item, pretende-se destacar ações que possam ampliar os projetos de extensão do 
Depel. As seguintes metas são listadas: 
 

1. Inclusão de projetos de extensão como possibilidade de TFC e estágio. 
2. Elaboração de programa de intercâmbio com a comunidade. 
3. Aumento/criação de relação academia-indústria. 

 
 
 4 Plano de capacitação 
 
 O Depel deverá montar uma comissão para que, ainda no ano de 2013, possa ser 
aprovada uma resolução que defina critérios para afastamento de doutorado e pós-doutorado. 
Nesta resolução, deverá estar explícito o impacto na carga horária média do Depel. Levando 
em conta sugestões dos docentes e planejamentos anteriores, são apresentados alguns pontos 
que possam ser considerados para esta comissão: 
 

1. Ser docente permanente de Programa de Pós-Graduação; 
2. Atender a metas para docentes; 
3. Possuir menor número de liberação; 
4. Ser bolsista de produtividade; 
5. Ser o primeiro estágio de pós-doutorado; 
6. Ter mais tempo de obtenção do título de doutor. 

 
 Conforme regimento do Depel, esse Plano de Capacitação deverá ser intitulado 
“Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Pessoal Docente”, Inciso X – Art. 4. 
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 5 Indicar metas para os docentes 
 
 Com o objetivo de avançar em todas as metas anteriores e indicar uma meta de 
produtividade individual, a comissão elaborou as seguintes metas para cada titulação: 
 

1. Graduação 
1. Aulas: igual ou superior a 12 h. 

2. Mestrado 
1. Orientação de IC: um a cada dois anos. 
2. Congresso (trabalho completo): submissão de dois artigos a cada dois 

anos. 
3. Doutorado 

1. Orientação de IC: um a cada ano. 
2. Congresso (trabalho completo): submissão de dois artigos a cada dois 

anos. 
3. Periódico: submissão de um artigo a cada dois anos. 
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Anexo A 
 
 

Tabela 1 - Pontuação para distribuição de encargos didáticos 
 

Item Pontuação 
Vice-coordenação 0,5 
Subchefia 0,5 
Comissão  ou câmara temporárias (máximo 1,0) 0,5 
Comissões permanentes e Colegiado de graduação ou pós-graduação ou 
conselhos superiores 

0,5 

Projeto de pesquisa com fomento (excluindo IC)  1,0 
Projeto de pesquisa sem fomento (excluindo IC) 0,5 
Orientação concluída de mestrado (por orientação) 1,0 
Co-orientação concluída de mestrado (por orientação) 0,5 
Orientação concluída de IC ou Extensão (por orientação) 0,5 
Docente permanente de programa de pós-graduação 1,0 
Trabalho completo em Anais de Congresso (exceto regionais) (máximo 2,0) 0,5 
Artigo em periódico 2,0 
Recém doutor  ou recém-contratado (máximo 3,0 anos) 1,0 
Informar o número de cada turma com o número igual o superior a 40 
alunos. Será dada uma nota para cada disciplina com número de alunos 
superior a quarenta tomando o número de alunos e dividindo por 100. 
(máximo 1,0) 

0,4 a 1,0 

Projetos de Ensino ou Extensão (categorias 1 ou 3) 1,0 
Tradução de livro, capítulo de livro 1,0 
Livro 2,0 
Participação de bancas externas (máximo 2,0) 0,5 

 


