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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 
uma comissão para elaborar o planejamento estratégico do Depel (PED). 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 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 
definidas os principais aspectos do  PED. 

A metodologia de elaboração do PED foi definida da seguinte forma:

 Inicialmente foi  definida 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.

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

 Em um primeiro momento foi levantado junto a todos os docentes do Depel, os 
objetivos que cada docente julgavam pertinentes.

 A comissão analisou todos os objetivos e elaborou uma síntese dos objetivos 
pertinentes e coerentes com os demais.

 Nos meses de dezembro e janeiro de 2013, essa síntese foi transformada nesta 
primeira versão do PED que será apresentada ao Departamento. 

 Após essa apresentação ao Departamento, as sugestões e críticas serão colhidas e será 
gerada uma nova versão, para que então possa ser apreciada novamente em 
assembleia e, se assim a assembleia desejar, aprovada.

 1.2 Diagnóstico do Depel

Nesta seção, é apresentado um diagnóstico geral do Departamento de Engenharia 
Elétrica. Esse item ainda deverá ser feito pela comissão e trata apenas de levantamento de 
dados e estatística a cerca da história do Depel. Os itens cobertos são:

 1.2.1 Qualificação
 1.2.2 Produção Científica
 1.2.3 Orientações
 1.2.4 Projetos de Pesquisa e Extensão
 1.2.5 Carga Horária
 1.2.6 Histórico de entrada e saída de docentes do Depel
 1.2.7 Outras Atividades
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 2 Organizacional

 2.1 Divisão do departamento em grupos/núcleos

A comissão entende que com o crescimento do departamento e a contratação de novos 
docentes, deve existir uma nova forma de organização interna para a atuação do Depel. 

Uma das primeiras reflexões da comissão foi, que por unanimidade, indica ao 
departamento par não ser mais organizado por grupos/núcleos. Os grupos de pesquisa 
cadastrados no CNPq permanecerão e outros grupos de pesquisa poderão ser criados. 

 2.2 Laboratórios de Ensino

O chefe do Depel indicará um docente (coordenador) para que juntamente com um 
técnico fique responsável por 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:

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 
departamento para aprovação ao findal 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 três faixas de distribuição de encargos didáticos 
pautadas no montante de carga horária semanal:
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 Faixa A: 8h à 10h
 Faixa B: 10h à 12h
 Faixa C: superior a 12h

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 assembleia) estarão automaticamente com distribuição na 
faixa A.

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 são pontuados e ordenados em 
ordem decrescentes de pontuação. De posse dessa lista, o chefe do DEPEL distribuirá os 
encargos da faixa A para os docentes que estiverem no primeiro 1/3 da colocação. A faixa B 
ficará com o segundo 1/3 e a faixa C com último 1/3. A Figura 1 apresenta uma ilustração 
para a distribuição em uma condição hipotética de 9 docentes. 

Ordem Docente Pontuação

1 Docente 1 xx

2 Docente 2 xx

3 Docente 3 xx

4 Docente 4 xx

5 Docente 5 xx

6 Docente 6 xx

7 Docente 7 xx

8 Docente 8 xx

Último Docente 9 xx

Figura 1 – Ilustração da distribuição de encargos didáticos por faixa.

 2.6 Distribuição de recursos

Os recursos financeiros para custeio recebidos pelo departamento serão distribuídos 
pelo chefe do Depel e aprovados em assembleia, conforme demandas enviadas pelos 
docentes.

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

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 departamento para os 
próximos 7 anos, a saber:

1. Fortalecer a graduação
2. Abertura de doutorado
3. Ampliar projetos de extensão

Para cada um dos objetivos estratégicos, foram definidas metas específicas que caberá 
ao chefe de departamento induzir ações, montar comissões para que estas metas sejam 
atingidas.

 3.1 Fortalecer a graduação

Para o fortalecimento da graduação, pretende-se atingir um conjunto de metas que 
possa levar o curso de Engenharia Elétrica a uma nota 4 antes do fim da vigência deste 
planejamento. A seguir são listadas algumas metas:

 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 TCC voltados para os laboratórios de ensino.
◦ Integração ao projeto pedagógicos das equipes de competição, 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.

 Avaliar a implantação de um calendário de 18 semanas na UFSJ.
 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 abertura do doutorado cuja submissão é pretendida 
para 2016 com a abertura em 2017. As ações pretendidas são listadas a seguir:

 Inclusão da Área de Eletromagnetismo Aplicado com contratação de um docente.
 Ênfase de ensino em tecnologias no mestrado
 Inclusão da área de sistemas embarcados
 Inclusão e fortalecimento da linha de pesquisa Acionamentos Elétricos no PPGEL
 Incluir LAMET no organograma
 Incentivar pesquisa de Desenvolvimento Tecnológico, em particular, nas áreas de 

eficiência energética, automação predial e industrial e fontes limpas de energia.
 Exigir dos coordenadores de laboratório de pesquisa a apresentação de resultados de 

pesquisa em relatório breve e anual.
 Internacionalização do curso  de  graduação,  do  programa  de  pós-graduação  e  do 

Depel.

 3.3 Ampliar projetos de extensão

Neste item, pretende destacar ações que possam ampliar os projetos de extensão do 
Depel. As seguintes metas são listadas:

 Inclusão de projetos de extensão como possibilidade de trabalho final de curso e 
estágio

 Elaborar programa de intercâmbio com a comunidade
 Az'umentar/criar relação academia-indústria.

 4 Plano de capacitação

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

 Estar como docente permanente de programa de pós-graduação
 Atendimento a metas para docentes
 Menor número de liberação
 Bolsista de produtividade
 1o estágio de pós-doutorado
 Ter mais tempo da obtenção do título de doutor
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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:

 Graduação
◦ Aulas: igual ou superior a 12h

 Mestrado
◦ Orientação IC: 1 a cada 2 anos
◦ Congresso (trabalho completo): Submissão de 1/ano

 Doutorado
◦ Orientação IC: 1/ano
◦ Congresso (trabalho completo): Submissão de 1/ano
◦ Periódico: submissão de 1/ano
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Anexo A

Tabela 1 - Pontuação para distribuição de encargos didáticos

Item Pontuação

Vice-coordenação 0,5

Subchefia 0,5

Comissão permanente 0,5

Colegiado de graduação ou pós-graduação 0,5

Projeto de pesquisa com fomento 1,0

Orientação (mestrado) por orientação 1,0

Orientação de IC ou Extensão (por orientação) 0,5

Docente permanente de programa de pós-graduação 1,0

Trabalho completo em Anais de Congresso (máximo 3,0) 1,0

Artigo em periódico 1,0

Recém doutor (doutorado concluído há no máximo 3 anos) 1,0
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