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1 INTRODUÇÃO

O crescimento previsto para o Departamento de Engenharia Elétrica devido a implantação 

dos Projetos Reuni1 e possibilidade do PAPG-IFES2, deram origem à necessidade de otimizar o 

fluxo ordinário de atividades. O estudo realizado por esta comissão levou às sugestões que estão em 

pauta nas seções seguintes.

2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPEL

Na Figura 1 é apresentado o Departamento de Engenharia Elétrica. Observando a hierarquia, 

no primeiro plano está a Assembléia Departamental, composta por todos os professores. Em 

segundo plano, encontra-se o chefe do departamento, eleito pelos seus pares, com a função de 

propiciar ambiente adequado de trabalho, além de promover o desenvolvimento das atividades que 

favoreçam a pesquisa, o ensino presencial e à distância e extensão. Ele conta com os serviços da 

secretaria que lhe dá apoio prioritário. O chefe também conta com o apoio da Assistência Técnica e 

pode contar com cada um dos professores do departamento, para atividades ordinárias ou 

temporárias, tais como participação em comissões. Em terceiro plano, encontram-se os 

coordenadores de laboratórios de ensino e os coordenadores de laboratórios de pesquisa. 

Os coordenadores de laboratórios de ensino são de estrita confiança do chefe de 

departamento, cabendo a ele escolher estes coordenadores. Os coordenadores de laboratórios de 

pesquisa são escolhidos pelos docentes que participam dos grupos de pesquisa vinculados aos 

laboratórios de pesquisa. Cada coordenador de laboratório conta com os serviços da Assistência 

Técnica e da Secretaria e trabalha em sintonia com os coordenadores dos demais laboratórios. 

1 Projeto de Reuni é um Projeto do MEC de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
2 Programa de Apoio a Pós-Graduação das Instituições Federais de Ensino Superior.



Figura 1: Organização do Departamento de Engenharia

LABORATÓRIOS DE ENSINO

1. LACIR – LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E MEDIDAS.

2. LACON – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO DE ENERGIA.

3. LAELE – LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA.

4. LAMAQ – LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS.

5. LAEDI – LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL.

6. LACOI - LABORATÓRIO DE CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO.

LABORATÓRIOS DE PESQUISA

1. LOSIM – LABORATÓRIO DE OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS MOTRIZES.

2. LECOM – LABORATÓRIO DE ESTUDOS EM CONTROLE E MODELAGEM.

3. LOMAQ - LABORATÓRIO DE OPERAÇÃO, MÀQUINAS E CONTROLE.

4. LAICA  – LABORATÓRIO DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL APLICADA.

5. LAIPE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE PESQUISA EM ELETROMAGNETISMO
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 2.1 ASSEMBLÉIA DEPARTAMENTAL

A Assembléia Departamental é órgão máximo deliberativo do Depel As responsabilidades 

da Assembléia estão explicitadas no Regimento da UFSJ.

 2.2 CHEFE

Eleito pelos seus pares, possui mandato de dois anos. Suas atividades estão previstas no 

regimento da UFSJ.

 2.3 SECRETARIA DO DEPARTAMENTO

A Secretária do Departamento de Engenharia Elétrica deve priorizar as ações demandadas 

de seus membros na seguinte ordem:

1. ações demandadas pelo Chefe de Departamento;

2. ações demandadas pelos Coordenadores dos Laboratórios de Ensino;

3. ações demandadas pelos Coordenadores dos Laboratórios de Pesquisa;

4. ações demandadas pelos Professores.

5. ações demandadas pela Assistência Técnica

Na pasta de “Ocorrências em Laboratórios”, existente na secretaria, sejam registradas todas 

as ocorrências no mês que trouxeram prejuízo às atividades desenvolvidas nos laboratórios ou aos 

equipamentos. As anotações nesta pasta trarão informações importantes para melhoria das 

atividades desenvolvidas nos laboratórios.

 2.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Para que a Assistência Técnica possa contribuir de maneira mais eficiente para o bom 

andamento das atividades desenvolvidas pelo DEPEL, sugere-se que:

• A Assistência Técnica priorize as ações demandadas pelos coordenadores dos laboratórios 

de ensino, ficando em segunda ordem de prioridade as ações demandas pelos coordenadores 

de laboratórios  de pesquisa.

• Os equipamentos existentes nos laboratórios sejam catalogados e estejam disponíveis na 

rede – INTRANET. É de responsabilidade dos técnicos de laboratório manter o controle e 

garantir o bom estado de todos os equipamentos de uso nos laboratórios e pertencentes ao 

DEPEL. Todas as ocorrências com tais equipamentos devem ser reportadas imediatamente 

ao coordenador que as registrará e encaminhará à pasta de “Ocorrências em Laboratório”.

• A Assistência Técnica receba solicitações de serviços via correio eletrônico através do 

endereço almoxdepel@ufsj.edu.br.

• Seja preenchida a Folha Mensal de Apropriação de Atividades dos Técnicos dos 

Laboratórios, conforme modelo proposto pelo Chefe de Departamento.

• Qualquer solicitação de regime especial de trabalho seja feito formalmente através de 

requerimento e encaminhado ao chefe de departamento para deliberação

• A Assistência Técnica exerça o controle de patrimônio, atualizando-o constantemente. 

 2.5 COORDENAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO

Um docente do Depel coordenará um ou mais Laboratórios de Ensino. Atualmente, para 

cada dois laboratórios de ensino, há um coordenador. Cabe ao Chefe de Departamento nomear os 

coordenadores de Laboratório de Ensino.

O Coordenador dos Laboratórios de Ensino deve gerenciar os laboratórios de ensino 

observando as diretrizes emanadas da Assembléia Departamental e emitir o relatório anual para o 

chefe de departamento.

Os Coordenadores dos Laboratórios e o Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica 

articulem para que as atividades dos laboratórios sejam desenvolvidas sem nenhum embaraço;

mailto:almoxdepel@ufsj.edu.br


 2.6 COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA

Os coordenadores dos laboratórios de pesquisa são definidos pelos grupos de pesquisa 

vinculados ao laboratório. Anualmente os coordenadores e os líderes de grupo de pesquisa devem 

apresentar a Assembléia Departamental o andamento das atividades desenvolvidas.

O coordenador do Laboratório de Pesquisa é o responsável por todas as atividades 

executadas no Laboratório e pelo controle do acesso de alunos, técnicos e docentes. É o 

coordenador do Laboratório que encaminha à Prefeitura de Campus a lista com os nomes de 

alunos, técnicos e docentes autorizados a retirar as chaves do Laboratório.

3 PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

As atividades relacionadas ao desenvolvimento, aprovação, execução e elaboração de 

relatórios de projetos de ensino, pesquisa e extensão são muito importantes para o Departamento de 

Engenharia Elétrica.

A Figura 2 apresenta a seqüência para aprovação de projetos no Depel. O projeto poderá ser 

de ensino, pesquisa ou extensão. Há três tipos de projetos:

1. Projeto submetido a uma agência de fomento (ou similar) ou a um edital interno.

2. Projeto de Iniciação Científica (PIBIC ou PIIC) ou de Extensão (PIBEX).

3. Projeto não submetido a uma agência de fomento (ou similar) ou a um edital interno.

Na duas primeiras situações, caso o projeto possua parecer positivo, ela será encaminhado 

diretamente para a Assembléia Departamental que o aprovará.

Para o terceiro caso, ou se o projeto não possuir parecer positivo, o Chefe de Departamento 

abrirá um processo e o encaminhará para um docente do Depel, não pertencente à equipe do 

projeto, para emissão de parecer. O parecer será apreciado pela Assembléia Departamental.
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Figura 2: Seqüência para aprovação de projetos

Algum professor ou grupo poderá optar por enviar os seus projetos às agências de fomento e 

aguardar por sua aprovação para decidirem sobre sua execução. Caso seja aprovado, o projeto será 

executado. Quando a agência não solicita comprometimento do departamento para aceitação da 

submissão do projeto, tão logo ocorra emissão do parecer favorável e o comprometimento do 

professor, ou grupo, na execução do projeto, este será imediatamente encaminhado à assembléia 

para registro (aprovação necessária) em ata. Quando a agência de fomento solicita o 

comprometimento (contrapartida) do departamento para submissão do projeto, o chefe de 

departamento imediatamente o referenda, e tão logo ocorra a emissão do parecer favorável e o 

comprometimento do grupo, na execução do projeto, este será imediatamente encaminhado à 

assembléia para registro (aprovação necessária) em ata.

4 DISTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS DIDÁTICOS

A distribuição de encargos didáticos no Departamento de Engenharia Elétrica principia com 

a solicitação dos coordenadores dos cursos que o departamento atende. Estes apresentam um elenco 

de unidade curriculares ao chefe do departamento de Engenharia Elétrica e solicita a indicação de 

professores e disponibilidade de carga horária destes para ministrá-las. 

Em primeiro lugar, cada docente deverá encaminhar, periodicamente, ao chefe de 



departamento um elenco de cinco a dez disciplinas que poderá lecionar em ordem de preferência. 

Essa listagem será aprovada em Assembléia. Caso o Chefe tenha de indicar uma disciplina diferente 

daquela que conste nessa listagem, deverá ter o consentimento do docente.

Para a distribuição dos encargos didáticos, o chefe de departamento deverá respeitar os 

limites de carga horária semanal definidos a seguir em função das atividades exercidas por cada 

docente:

• Ocupa cargo de chefia de departamento, coordenador de curso de graduação ou pós-

graduação stricto sensu: Máximo     de     9h/a.  

• Docente permanente no mestrado: Máximo     de     9h/a.  

• Coordena projeto de pesquisa com fomento: Máximo     de     12     h/a  

• Orienta dois ou mais alunos de iniciação científica ou extensão (com bolsa): Máximo     de     12   

h/a.

Os demais docentes poderão lecionar até no máximo 20 h/a para DE e 40 h, ou 16h/a para 

20 h.

5 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A distribuição orçamentária deve ser feita obedecendo às prioridades apresentadas nos 

planejamentos elaborados pelos coordenadores de laboratório de ensino, pelos professores, pela 

assistência técnica e pela secretaria.  

Os professores, no seu planejamento, procurarão estimar seus gastos que não são 

contemplados por órgãos de fomento, explicitando as prioridades. Os coordenadores de laboratório 

de ensino, assim como a assistência técnica, planejarão suas demandas observando como prioridade 

as necessidades de consumo imediato para atender às atividades de laboratório das diversas 

unidades curriculares que os laboratórios do DEPEL atendem. A secretaria, com o aval do Chefe, 

irá estabelecer como prioridade em seu planejamento os recursos mínimos necessários para um bom 

desempenho das atividades administrativas. Os planejamentos serão encaminhados ao chefe de 

departamento que decidirá sobre a aplicação de recursos, observando o histórico das demandas e as 

prioridades registradas que mais contribuem positivamente no desenvolvimento das atividades. 
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