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• Marco Aurélio (pdf anexo)
• Erivelton

◦ Procedimentos para aprovação de projetos
◦ Distribuição de encargos didáticos observando lista individual de disciplinas
◦ Estabelecer faixas de encargos didáticos em função das atribuições e envolvimentos dos 

docentes 
◦ Organização interna dos docentes apenas em grupos de pesquisa/laboratórios
◦ Curso de Engenharia Elétrica - Nota 4
◦ Abertura do Doutorado

• Lane
◦ Separar a coordenação dos laboratórios LAEDI (Laboratório de Experimentação Digital) 

e LACOI (Laboratório de Controle e Instrumentação) pois os mesmos apresentam 
características bem distintas.

◦ Incluir o LAMET (Laboratório de Máquinas e Transformadores) entre os Laboratórios 
de Pesquisa.

◦ Retirar a frase “atualmente para cada dois laboratórios de ensino, há um coordenador” da 
seção 2.5

◦ Os Coordenadores dos Laboratórios serão responsáveis pela elaboração de projetos de 
atualização dos laboratórios apresentando as justificativas, especificações dos 
equipamentos e três orçamentos de cada equipamento solicitado.

◦ Na seção 3 – Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão - estão descritos os procedimentos 
que devem ser adotados quando o projeto não for avaliado por órgãos externos ao depel. 
Se o projeto for aprovado somente na instância do depel acho interessante incluir a 
necessidade do proponente encaminhar, ao final do projeto, um relatório para apreciação 
do Depel.

◦ Questões gerais
▪ Repensar a atual divisão em quatro grupos do depel. Dividir o depel em duas grandes 

áreas: Sistemas Elétricos; Eletrônica e Controle. Dividir as UCs entre os dois grupos.
▪ Definir os critérios de liberação para o estágio de pós-doutorado. Primeiramente o 

professor deverá encaminhar o plano de estudos, localidade, aceite da instituição e 
período (Prazo máximo de um ano). 
• Sugestões de prioridade

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

▪ Inclusão e fortalecimento da linha de pesquisa Acionamentos Elétricos no PPGEL. 
• Tereza

◦ Acho que, inicialmente, deveríamos tentar entrar em consenso sobre os valores, perfil e o 
objetivos do nosso departamento.

◦ Na minha opinião, o Depel conta hoje, como ponto positivo, com um corpo docente 
muito qualificado. Entretanto, falta uma maior interação ou interlocução entre os 
diversos grupos de pesquisa (até de interesses) do Departamento.

◦ Considerando nossas responsabilidades com o "Curso de Engenharia Elétrica" vejo 
necessárias, por exemplo, estas ações:



▪ a) Recomposição do grupo de Eletrônica de Potência;
▪ b) Possibilidade de contratação de docentes com experiência no exercício para 

profissão de engenheiro eletricista (ou o oferecimento de cursos extracurriculares, 
palestras, etc);

▪ c) Desenvolver e manter um Programa de intercâmbio e cooperação com o o 
mercado com o objetivo de nos manter em sintonia com o desenvolvimento 
tecnológico do Brasil;

▪ d) Criar e manter um programa que leve também à graduação a qualidade da pós-
graduação;

▪ e) Fomentar linhas de pesquisa com uma interlocução mais sintonizada com o nosso 
compromisso e  com o perfil do engenheiro eletricista que queremos formar;

▪ f) Incentivar pesquisa de Desenvolvimeto Tecnológico, em particular, nas áreas de 
eficiência energética, automação predial e industrial e fontes limpas de energia. 

• Gleison
◦ Acredito que melhorar a nota do curso deve sim ser uma meta.
◦ Penso que deveriamos montar grupos de trabalho por area.
◦ Também penso que devemos também aumentar/criar relação academia-industria.  Uma 

Sugestao inicial nesse sentido seria: planejamento de visitas tecnicas por area e iniciação 
cientifica  e TFC na industria (formalização).

• Márcio Barroso
◦ Para o planejamento estratégico do DEPEL, é importante sabermos onde queremos 

chegar. O DEPEL precisa entender qual o seu papel diante o curso de Engenharia 
Elétrica e dos demais cursos que compõem os seus encargos didáticos. Só assim 
entenderá quais os perfis para concursos públicos futuros. Não é possível mais que as 
vagas sejam definidas por grupos de saberes, sem que sejam verificadas as reais 
necessidades dos cursos que participamos e do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica.

◦ Critérios para os perfis de concurso públicos devem ser definidos no planejamento 
estratégico, senão, não teremos condições de sairmos do incômodo da nota 3 no 
ENADE.

◦ Além disso, o DEPEL precisa de um plano de qualificação continuada de seus 
professores, seja para se pós-graduarem, seja para aperfeiçoamento didático-pedagógico. 
Não sejamos arrogantes de acharmos que estamos completos, perfeitos e que não temos 
mais nada para aprender e muito menos que o problema não é nosso, que o aluno não é 
importante e que qualidade de ensino se mede pela retenção das UCs.

◦ Outra ação do planejamento é definir metas de curto, médio e longo prazo, baseado em 
alguns projetos base: (i) Ter nota 5 no ENADE, para isso, é necessário para o DEPEL 
elaborar projetos para a modernização dos laboratórios de ensino, baseado no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC), de maneira à atender ao perfil do egresso, equalizar os 
encargos didáticos de maneira a atender as demandas do ensino, valorizando as ações de 
ensino, por meio da matriz de progressão, criar laboratórios de ensino que não estão 
contemplados no atual DEPEL, mas que faltem de acordo com o PPC, por exemplo, não 
temos qualquer laboratório nas áreas de Potência; (ii) Nota 4 para o Mestrado em 
Engenharia Elétrica, qualificando os seus professores e incentivando à produção 
acadêmica e científica, por meio da equalização dos encargos didáticos, submissão de 
projetos às agências de fomento, aumento da demanda qualificada para a obtenção de 
bolsistas de IC, de maneira a acelerar e melhorar a demanda de alunos ao PPGEL; (iii) 
Ter n projetos de extensão universitária, de maneira a melhorar a retenção, evasão e êxito 
acadêmico.



◦ E assim por diante, ou seja, que tenhamos metas de qualidade, com datas, com 
planejamento de como chegar, com metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. 
Lembremos que não somos funcionários públicos para a nossa própria promoção, mas 
para servirmos à população, por meio do ensino de qualidade, da extensão e da pesquisa 
relevante. Não é para todos fazermos os 3 juntos, mas que sejam pactuados o número de 
ações, como serão refletidas na progressão dos professores, etc.

◦ Se o professor quer apenas se dedicar à graduação, não pesquisa, não tem produção, etc., 
ele precisa ser valorizado por isso, mas também, precisa assumir encargos compatíveis 
de maneira a permitir que aquele que tem alta produção científica, muitos projetos em 
agências de fomento. Este também precisa ser valorizado, desde que mantenha a sua 
produção compatível com a diminuição dos encargos na graduação. O mesmo para quem 
faz extensão, etc.. O mesmo para aquele que assume a administração em seus vários 
níveis, etc.

• Luiz Nascimento
◦ Os  coordenadores  de  laboratório  de  ensino  devem  juntamente  com  o  chefe  de 

departamento  organizar/dividir  os  horários  dos  técnicos  de  forma  atender  as 
demandas do depel; 

◦ Os técnicos de laboratório devem permanecer integralmente dentro do laboratório 
durante  as  aulas.  E  fora  do  horário  de  aula  verificar  periodicamente  o  estado  de  
funcionamento dos equipamentos do laboratório; 

◦ Cada  técnico  deverá  ter  no  laboratório  sob  sua  responsabilidade  uma  mesa  e 
armário; 

◦ Na impossibilidade do técnico responsável pelo laboratório não estar presente no 
momento  da  aula,  esporadicamente  ou  não,  outro  técnico  deverá  estar  presente 
integralmente  dentro  do  laboratório  durante  a  aula,  salvo  condição  em  houver mais 
laboratórios em aula que técnicos disponíveis. 

◦ Os  técnicos  de  laboratório  precisam  ter  seus  horários  de  trabalho  iniciados  cerca 
de  10  minutos  antes  da  realização  das  aulas,  para  abertura  do  laboratório  e 
preparação da prática de laboratório juntamente com o professor responsável pela aula; 

◦ Tópicos de responsabilidade da Coele, mas que o Depel pode sugerir: 
◦ As  turmas  de  laboratório  devem  ser  divididas,  igualmente  para  não prejudicar 

turmas com muitos alunos; 
◦ Redução  de  carga  horária  de  laboratório  das  disciplinas  da  graduação  de forma a 

aumentar o número de turmas, sem aumentar o encargo didático do departamento. Isto 
permite a redução do número de alunos por turma e melhora o aprendizado do aluno. 

• Humberto
◦ estudo de critérios gerais para a saída de professores do DEPEL para 

mestrado/doutorado/pós-doutorado,
◦ tentar aperfeiçoar e estudar maneiras/critérios de divisão de encargos didáticos, 

administrativos e outras tarefas levando em consideração todas as atividades exercidas 
no âmbito da pesquisa/ensino/extensão, bem como na área administrativa,

◦ estudar medidas pontuais que priorizem o ensino de graduação a curto prazo de maneira 
a elevar o conceito do curso de Engenharia Elétrica.

• Eduardo
◦ Revisão do currículo 2009 e adequação das disciplinas de acordo com pré-requisitos: Ex. 

Sistemas lineares ser dividida em duas e a parte de sinais e sistemas, laplace e fourier ser 
dada no terceiro período antes de circuitos II. Sistemas lineares no quinto período e 
controle I e II em sequência sem defasagem de semestres como há hoje.

◦ Modificação de ementário e adaptação de disciplinas eletivas e de tópicos especiais para 



a metodologia de Aprendizagem baseado em problemas, transformando às 3 salas do 
prédio novo do Depel em salas apropriadas com mesas redondas (pedir a reitoria). Me 
disponho a cuidar desta parte se for aprovada a idéia. Utilizar temas interdisciplinares e 
atuais como Smartgrids, energia alternativa, eficiência energética (LOSIM))

◦ Inclusão da área de sistemas embarcados (disciplinas como FPGA, robótica, 
microntoladores, processamentos de sinais) como área estratégica para integração das 
áreas do curso (controle, acionamentos e máquinas, proteção e potência)

◦ Inclusão de projetos de extensão como possibilidade de trabalho final de curso e estágio 
(sua idéia).

◦ Definir as áreas de interesse do DEPEL (enfâses) no que diz respeito à graduação que, 
pelo quadro atual, são: sistemas de controle, sistemas embarcados, acionamentos e 
máquinas e sistemas de potência. Essa definição pode não ser usada para trilharmos o 
caminho de Ênfases mas sim direcionar os TCC's, concursos e outros projetos,

◦ Incentivar que os TCC's sejam trabalhos voltados para os laboratórios de Ensino, como 
costrução de kits didáticos, financiados e atrelados por projetos de extensão.

◦ Fechar parcerias internacionais de intercâmbio de alunos de graduação como a mecânica 
possui. Estou com uma possiblidade muito real de um professor brasileiro da Austrália, 
área de robótica. As conversas estão avançando e falta passar pelo departamento e ver a 
possibilidade de incluir a instituição no Ciência sem fronteiras.

◦ Aulas de nivelamento para os alunos egressos e acolhimento dos calouros 1 semana 
antes dos demais para que cada professor do curso possa dar uma palestra e mostrar sua 
área de trabalho, de modo a motivar os alunos durante o ciclo básico no qual eles n]ão 
tem contato conosco.

◦ Definição as normas de segurança dos laboratórios de ensino bem como aquisição e uso 
de EPI's adequados.

◦ Integração das equipes de competição no projeto pedagógico como elemento de 
contenção de evasão dos alunos do início do curso.

◦ Médio prazo:
▪ Possuir um laboratório de desenvolvimento em engenharia (LADEN) contendo 

maquinário para que alunos de TCC, iniciações, mestrado e projetos dos alunos em 
geral.

▪ Criar a ênfase de ensino em tecnologias no mestrado
◦ Longo prazo:

▪ Doutorado, 
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São João Del-Rei, 11 de outubro de 2012 

De:  Prof. Dr. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder 

 Professor do DEPEL/PPGEL 

Para:  Prof. Dr. Erivelton Geraldo Nepomuceno  

 Presidente da Comissão do Planejamento Estratégico do DEPEL 

Assunto: Propostas para a Comissão do Planejamento Estratégico do DEPEL, em atendimento à 

mensagem eletrônica enviada pelo Prof. Dr. Erivelton Geraldo Nepomuceno em 04 de outubro de 2012. 

 

Prezado Prof. Dr. Erivelton, 

 

 Em atendimento à sua mensagem eletrônica, enviada para os professores do DEPEL em 04 de 

outubro de 2012, apresento neste documento minhas propostas/sugestões de metas a serem 

incorporadas no Planejamento Estratégico do DEPEL. Peço sua autorização para dividir minhas 

sugestões em 3 períodos de tempo (diferentemente de sua indicação na mensagem eletrônica em 

causa): i) curto prazo (1 ano); ii) médio prazo (2 a 4 anos) e iii) longo prazo (4 a 8 anos). 

 Em tempo (antes da apresentação das sugestões), informo que no dia 14 de maio de 2012 

encaminhei um memorando (sem número) para a Chefe do DEPEL, Profa. Dra. Lane Maria Rabelo 

Baccarini, onde relato minha situação acadêmica e de pesquisa junto ao DEPEL. A meu juízo, este 

memorando tem relação estreita com o Planejamento Estratégico do DEPEL. Por este motivo, anexo a 

este documento o memorando em questão. 

 

 As sugestões são as seguintes: 

 

I) Curto Prazo ⇒ inclusão/contemplação da área de Eletromagnetismo Aplicado, com ênfase em 

irradiação e propagação de ondas eletromagnéticas; comportamento transitório de sistemas elétricos 

frente a descargas atmosféricas (linhas de transmissão e de distribuição, aterramentos elétricos e 

subestações) e desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas, com 

contratação imediata de 1 (um) professor com perfil técnico nesta área. 

 

Relaciono abaixo as justificativas que sustentam esta proposta: 

 

a. No documento intitulado Estruturação do Departamento de Eletricidade (denominado Estrutura 

do DEPEL (anos 90) na página http://www.ufsj.edu.br/depel/ped.php), em sua segunda página, é 

estabelecido que uma das linhas do Grupo 4 (Sistemas Elétricos de Potência) refere-se à 

Análise de Transitórios Rápidos e, também, que um dos Conteúdos Centrais “objetivando criar 



 

condições para o aluno definir sua formação individual”, em atendimento à Portaria 193/98 

DIREX, Modernização Curricular do Curso de Engenharia Elétrica da FUNREI, é Energia e 

Sistemas Eletromagnéticos. Passados quase 15 (quinze) anos, o DEPEL não tomou nenhuma 

ação efetiva no sentido de contratação de professores nas áreas de Eletromagnetismo Aplicado 

em Transitórios Rápidos, como pode ser verificado nos documentos “Planejamento 2000, 

Esboço Planejamento 2007 e Esboço Planejamento 2010” 

(http://www.ufsj.edu.br/depel/ped.php). Uma ressalva deve ser feita em relação ao “Esboço 

Planejamento 2010”, onde é contemplado o Laboratório Integrado de Pesquisas em 

Eletromagnetismo (LAIPE). Mas, é importante destacar que se refere a uma iniciativa minha, em 

função de meu processo de permuta entre o CEFET-MG e a UFSJ, ou seja, não foi uma ação 

efetiva do DEPEL no sentido de atendimento de planejamentos anteriores. 

 

b. Como é de vosso conhecimento, ingressei no DEPEL/UFSJ em agosto de 2009, mediante um 

processo de permuta com o Prof. José Hissa Ferreira (que foi para o Departamento de 

Engenharia Elétrica – DEE – do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – 

CEFET-MG). Em decorrência do processo referido acima, foi possível a inserção de uma nova 

área de atuação em ensino, pesquisa e extensão no DEPEL, qual seja, Eletromagnetismo 

Aplicado, principalmente, em estudos de Transitórios Eletromagnéticos, tendo como fonte as 

descargas atmosféricas, em Sistemas de Energia Elétrica (linhas de transmissão, aterramentos 

elétricos, subestações etc.) e em propagação e irradiação de ondas eletromagnéticas. Desde 

agosto de 2009 tenho desenvolvido as seguintes atividades principais: 

1) Ensino na Graduação ⇒ ministrei as seguintes disciplinas: Eletromagnetismo; Síntese e 

Integração de Conhecimentos II, Eletromagnetismo Aplicado em Altas Frequências; 

Transitórios Eletromagnéticos em Altas Frequências; Transitórios Eletromagnéticos em 

Sistemas Elétricos de Potência. 

2) Ensino na Pós-Graduação ⇒ ministrei as seguintes disciplinas: Interação entre 

Descargas Atmosféricas e Sistemas Elétricos; Teoria Eletromagnética; Aterramentos 

Elétricos; Transitórios Eletromagnéticos em Altas Frequências. 

3) Orientação de Trabalho Final de Curso (TFC) ⇒ orientei, até o semestre corrente, 9 

(nove) alunos de TFC, fundamentalmente na área de transitórios eletromagnéticos; 

4) Orientação de Iniciação Científica (IC) ⇒ orientei, até o semestre corrente, 12 (doze) 

alunos de IC, na área de transitórios eletromagnéticos; 

5) Orientação de Mestrado ⇒ orientei, até o semestre corrente, 5 (cinco) alunos de 

mestrado (que já defenderam - sendo que 1 (um) é co-orientação) e estou orientando 

atualmente 7 (sete) alunos, todos nas áreas de eletromagnetismo aplicado em 

transitórios e/ou aterramentos elétricos (1 deles tem previsão de defesa para dezembro 

deste ano); 

http://www.ufsj.edu.br/depel/ped.php


 

6) Projetos de Pesquisa ⇒ finalizei, recentemente, um P&D (D-225) com a CEMIG e estou, 

atualmente, coordenando outro P&D/CEMIG/FAPEMIG (D-514) e um projeto 

FAPEMIG/Edital Universal, na área de desempenho de linhas de transmissão frente a 

descargas atmosféricas; 

7) Atividades administrativas ⇒ fui coordenador do Grupo de Eletrônica, GE (ou, 

alternativamente, Núcleo de Circuitos Elétricos, Eletrônicos e Magnéticos - NUCCEM) por 

2 anos (2009 a 2011), sou membro do colegiado de graduação, desde agosto de 2010, 

vice chefe do DEPEL e membro do colegiado do PPGEL; 

8) Demais atividades que desenvolvi (como por exemplo, artigos publicados), ou detalhes 

das citadas acima, podem ser consultadas em meu curriculum 

lattes - http://lattes.cnpq.br/0007332204631197. 

 

c. Existe uma grande demanda por projetos de P&D em minha área de atuação, como pode ser 

verificado pela aprovação recente do P&D-D514 junto à CEMIG/FAPEMIG. Evidentemente, 

projetos desta natureza fornecem muita visibilidade para a UFSJ, DEPEL e para os professores 

e alunos envolvidos. 

 
d. Uma das linhas de pesquisa do PPGEL, pertencente à área de Sistemas Elétricos, é 

denominada justamente Eletromagnetismo Aplicado e, atualmente, conta com somente 1 (um) 

professor (o autor destas propostas) e não existe nenhuma previsão de contratação de professor 

nesta área. A CAPES, inclusive, na última avaliação criticou esta escassez de professor. 

 
 

e. Em poucos semestres haverá a necessidade de oferta da disciplina Eletromagnetismo em 3 

(três) turnos – o DEPEL possui somente um professor com formação específica nesta área. 

Adicionalmente, se este professor tiver que lecionar Eletromagnetismo todo semestre, os alunos 

do Curso de Engenharia Elétrica não terão oportunidade de cursarem as seguintes disciplinas: 

Ondas Eletromagnéticas Guiadas e Irradiadas (Eletromagnetismo Aplicado em Altas 

Frequências), Aterramentos Elétricos, Coordenação de Isolamento, Transitórios 

Eletromagnéticos, Interferências Eletromagnéticas, Compatibilidade Eletromagnética etc.; 

 

f. Como estou envolvido em muitas atividades, não tenho condições de assumir de forma direta 

algumas funções administrativas, como por exemplo, coordenação de curso (graduação e pós-

graduação) e nem envolver em projetos de extensão. 

 

Como pode ser verificado nos itens enumerados acima, estou envolvido em muitas atividades, mas 

praticamente de forma isolada. Evidentemente, tento fazer parcerias internas (vide anexo) e externas. 

Por outro lado, é muito importante a contratação de mais um professor com perfil similar ao meu, pois 

assim, a meu juízo, a capacidade de trabalho (ensino, pesquisa, extensão e administrativa) pode ser 

aumentada, no mínimo, em 4 (quatro) vezes. Para finalizar este item, cito o Regimento do DEPEL que 

http://lattes.cnpq.br/0007332204631197


 

estabelece, em seu Art. 4º (Capítulo II – Do Funcionamento e Seção I – Das Competências), os 

seguintes itens: “XVI – Definir prioridades de áreas para abertura de concurso público de docentes e 

XVIII – Elaborar e propor o plano de expansão do quadro de pessoal e da área física do departamento”. 
 

II) Médio Prazo ⇒ o Regimento do DEPEL estabelece, em seu Art. 4º (Capítulo II – Do Funcionamento 

e Seção I – Das Competências), os seguintes itens: “II – Atender às solicitações dos coordenadores de 

curso, no que diz respeito ao suprimento de pessoal docente para as atividades de ensino; III – Aprovar 

projetos de ensino, pesquisa e extensão; XIII – Estudar e sugerir normas, critérios e providências aos 

órgãos colegiados”. 

Diante do exposto sugiro que: 

a. A Comissão do Planejamento Estratégico demande do Colegiado do Curso de Engenharia 

Elétrica uma profunda reestruturação curricular, tendo em vista a necessidade de melhorar a 

classificação do curso junto ao ENADE (principalmente), Guia de Estudante e outros. Esta 

nova estrutura curricular deve permitir maior flexibilidade ao aluno, no sentido de participar 

de forma mais ativa em sua formação (evidentemente, sob a responsabilidade de um “tutor”). 

Esta flexibilidade envolve, por exemplo, um maior conjunto de disciplinas optativas, numa 

forma similar a ênfases, onde o aluno pode optar, também, por ter uma formação mais 

eclética (cursando um conjunto de disciplinas de todas as ênfases). Esta reestruturação 

permitiria também a definição de uma matriz curricular mais atualizada em termos de 

disciplinas e conteúdos, evitando, ainda, repetição desnecessária de conteúdos e inclusão 

de outros não contemplados na atual matriz. 

b. A Comissão do Planejamento Estratégico demande do DEPEL um estudo em que sejam 

estabelecidos critérios objetivos para solicitação dos docentes para pós-doutorado. O 

documento Esboço Planejamento 2007 (http://www.ufsj.edu.br/depel/ped.php), em sua 

décima quarta página, apresenta o esboço de alguns critérios. 
 

III) Longo Prazo ⇒ proponho que a Comissão do Planejamento Estratégico do DEPEL “aponte” a 

necessidade de constituição de comissões para a definição de critérios/estudos de um sistema 

periódico de avaliação/continuação/estratégias de novos rumos do/da/de: 

a. Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica; 

b. Planejamento Estratégico do DEPEL; 

c. Submissão de proposta para a criação do Doutorado em Engenharia Elétrica 

(estabelecimento ou não de parcerias/associações amplas); 

d. Manutenção dos laboratórios de ensino e de pesquisa; 

e. Incentivo para submissão de projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados para o 

atendimento da realidade regional onde a UFSJ encontra-se inserida. 

Observação: considero que a parte administrativa/estrutura organizacional está devidamente 

contemplada nos documentos disponíveis na página http://www.ufsj.edu.br/depel/ped.php. 
 
Atenciosamente, 

Prof. Dr. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder 

http://www.ufsj.edu.br/depel/ped.php
http://www.ufsj.edu.br/depel/ped.php
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Anexo 

Memorando encaminhado pelo proponente à Chefe do DEPEL e ao 
Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do DEPEL 

 
 
Memorando Sem Número 

São João Del-Rei, 14 de maio de 2012 
De:  Prof. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder 
 Professor do DEPEL 
Para:  Profa. Lane Maria Rabelo Baccarini  
 Chefe do DEPEL 
Assunto: Situação acadêmica e de pesquisa junto ao DEPEL 
 
Prezada Chefe do DEPEL, 
 

Como é de vosso conhecimento, ingressei no DEPEL/UFSJ em agosto de 2009, mediante um 
processo de permuta com o Prof. José Hissa Ferreira (que foi para o Departamento de Engenharia 
Elétrica – DEE – do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG). 

Em decorrência do processo referido acima, foi possível a inserção de uma nova área de 
atuação em ensino, pesquisa e extensão no DEPEL, qual seja, Eletromagnetismo Aplicado, 
principalmente, em estudos de Transitórios Eletromagnéticos, tendo como fonte as descargas 
atmosféricas, em Sistemas de Energia Elétrica (linhas de transmissão, aterramentos elétricos, 
subestações etc.). 
 Assim sendo, desde agosto de 2009 tenho desenvolvido as seguintes atividades principais: 

• Ensino na Graduação ⇒ ministrei as seguintes disciplinas: Eletromagnetismo; Sintese e 
Integracao de Conhecimentos II, Eletromagnetismo Aplicado em Altas Frequências; Transitórios 
Eletromagnéticos em Altas Frequências; Transitórios Eletromagnéticos em Sistemas Elétricos de 
Potência. 

• Ensino na Pós-Graduação ⇒ ministrei as seguintes disciplinas: Interação entre Descargas 
Atmosféricas e Sistemas Elétricos; Teoria Eletromagnética; Aterramentos Elétricos; Transitórios 
Eletromagnéticos em Altas Frequências. 

• Orientação de Trabalho Final de Curso (TFC) ⇒ orientei, até o semestre corrente, 9 (nove) 
alunos de TFC, fundamentalmente na área de transitórios eletromagnéticos; 

• Orientação de Iniciação Científica (IC) ⇒ orientei, até o semestre corrente, 12 (doze) alunos de 
IC, na área de transitórios eletromagnéticos; 

• Orientação de Mestrado ⇒ orientei, até o semestre corrente, 4 (quatro) alunos de mestrado (que 
já defenderam) e estou orientado atualmente 3 (três) alunos, sendo que 1 (um) é co-orientação, 
todos nas áreas de transitórios e/ou aterramentos elétricos; 

• Projetos de Pesquisa ⇒ finalizei, recentemente, um P&D (D-225) com a CEMIG e estou, 
atualmente, coordenando outro P&D/CEMIG/FAPEMIG (D-514) e um projeto FAPEMIG/Edital 
Universal, na área de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas atmosféricas; 

• Atividades administrativas ⇒ fui coordenador do Grupo de Eletrônica, GE (ou, alternativamente, 
Núcleo de Circuitos Elétricos, Eletrônicos e Magnéticos - NUCCEM) por 2 anos (2009 a 2011), 
sou membro do colegiado de graduação, desde agosto de 2010, e vice chefe do DEPEL; 

• Demais atividades que desenvolvi (como por exemplo, artigos publicados), ou detalhes das 
citadas acima, podem ser consultadas em meu curriculum 
lattes - http://lattes.cnpq.br/0007332204631197. 
 



 

Em função desta permuta, fui imediatamente inserido no GE. Contudo, como pode ser verificado 
pelas atividades descritas acima, bem como por uma análise de meu curriculum lattes, não atuo na área 
de Eletrônica. Minha formação está em maior consonância, na atual estrutura do DEPEL, com o Grupo 
de Sistemas Elétricos de Potência (GSEP). Diante deste fato, solicitei ao GSEP que a próxima vaga de 
professor efetivo seja destinada para a contratação de um professor com formação similar à minha, pois 
estou trabalhando de forma praticamente isolada. Após reunião, os professores que fazem parte do 
GSEP solicitaram que eu peça mudança do GE para o GSEP, uma vez que, fazendo parte do grupo, 
fica muito mais fácil eu pleitear a vaga em questão. Os membros do GSEP afirmaram que têm interesse 
em fortalecer minha área de atuação no grupo. Em seguida, solicitei ao professores do GE que 
concordassem com tal mudança. Obtive apoio de todos os professores do GE. 

Recentemente, por meio da Portaria No. 09 de 08 de maio de 2012, Vossa Senhoria nomeou 
uma comissão para elaboração do Planejamento Estratégico do DEPEL. Desta forma, tomei a decisão 
de não dar continuidade em minha solicitação de mudança para o GSEP, pois a atual estrutura do 
DEPEL pode ser alterada. 

Diante de todo o exposto, peço que encaminhe para a comissão supracitada este meu relato, 
com as seguintes solicitações: 

1. Que neste novo planejamento estratégico, a área de Eletromagnetismo Aplicado seja 
devidamente contemplada, com ênfase no comportamento transitório de sistemas elétricos 
(linhas de transmissão, aterramentos elétricos, subestações etc.), com contratação imediata de 
professor com perfil técnico nesta área. Vale frisar que: i) uma das linhas de pesquisa do 
PPGEL, pertencente à área de Sistemas Elétricos, é denominada justamente “Eletromagnetismo 
Aplicado” e, atualmente, conta com somente 1 (um) professor (o autor deste memorando) e não 
existe nenhuma previsão de contratação de professor nesta área. A CAPES, inclusive, na última 
avaliação criticou esta escassez de professor; ii) em poucos semestres haverá a necessidade de 
oferta da disciplina Eletromagnetismo em 3 (três) turnos – o DEPEL possui somente um 
professor com formação específica nesta área. Adicionalmente, se este professor tiver que 
lecionar Eletromagnetismo todo semestre, os alunos do Curso de Engenharia Elétrica não terão 
oportunidade de cursarem as seguintes disciplinas: Ondas Eletromagnéticas Guiadas e 
Irradiadas (Eletromagnetismo Aplicado em Altas Frequências), Aterramentos Elétricos, 
Coordenação de Isolamento, Transitórios Eletromagnéticos, Interferências Eletromagnéticas 
etc.; iii) existe uma grande demanda por projetos de P&D em minha área de atuação, como pode 
ser verificado pela aprovação recente do P&D-D515 junto à CEMIG/FAPEMIG. Evidentemente, 
projetos desta natureza fornecem muita visibilidade para a UFSJ, DEPEL e para os professores 
e alunos envolvidos. 

2. Que, se a estrutura do DEPEL for mantida, eu seja “transferido” para o GSEP, para que desta 
forma, possa pleitear junto ao grupo a última vaga para a área de transitórios 
eletromagnéticos/aterramentos elétricos. É oportuno salientar que mantenho um relacionamento 
de pesquisa com alguns membros do GSEP há algum tempo – por exemplo: os professores Luiz 
Carlos do Nascimento e Warlley de Sousa Sales co-orientam 2 (dois) alunos meus de mestrado 
e compõem a equipe de pesquisa envolvida nos projetos P&D-D514 e Edital 
Universal/FAPEMIG, na área de desempenho de linhas de transmissão frente a descargas 
atmosféricas. 
 

 
 Atenciosamente, 
 
 

Prof. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder 


