
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
Centro de Tecnologia 

Programa de Pós-Graduação em Eng. Elétrica 
97105-900 - Santa Maria - RS       Fone: (055) 220 8344           Fax: (055) 220 8030 

e-mail: ppgee@ct.ufsm.br                              http://www.ufsm.br/ppgee 
 

RESOLUÇÕES INTERNAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENG. ELÉTRICA 

APROVADAS NA REUNIÃO DO COLEGIADO REALIZADA EM 04/11/99 (ATA 23) 

 
Resolução Interna PPGEE/001 –  

 Dispõe sobre seminários dos alunos do PPGEE. 
Todo o aluno regular do PPGEE, tanto em nível de mestrado como em nível de doutorado, deverá 
apresentar um seminário sobre o provável tema de sua dissertação ou tese. Este seminário deverá ser 
realizado em até 12 meses a partir da data da primeira matrícula do aluno. 
 
 
Resolução Interna PPGEE/002 –  

 Dispõe sobre a distribuição anual de recursos alocados no PPGEE. 
O rateio anual de recursos alocados no PPGEE, provenientes dos órgãos de fomento, será feito segundo a 
definição de cotas. Do total dos recursos provenientes dos órgãos de fomento, ficam alocados na 
Coordenação 15% do total. A alocação dos demais 85% dos recursos será baseada na distribuição de 
cotas de participação da seguinte forma: 
- Todo o docente que atingir o índice mínimo de produtividade referente ao biênio subsequente, 

definido nos critérios de produtividade docente do PPGEE, terá direito a uma cota de participação; 
- Cada bolsa de mestrado eqüivale a meia cota de participação(0,5) por semestre, sendo que o uso deste 

recurso é de responsabilidade do orientador do aluno bolsista; 
- Cada bolsa de doutorado eqüivale a uma cota de participação(1,0) por semestre, sendo que o uso deste 

recurso é de responsabilidade do orientador do aluno bolsista; 
- As cotas referentes as bolsas não alocadas, ficam sob responsabilidade da coordenação do PPGEE. 
 
Resolução Interna PPGEE/003 –  

 Dispõe sobre a distribuição anual de bolsas alocadas no PPGEE. 
A distribuição de bolsas alocadas no PPGEE, tanto em nível de mestrado como em nível de doutorado, é 
baseada no índice de produtividade docente da seguinte forma: 
- Todo o docente que atingir o índice mínimo de produtividade referente ao biênio subsequente, 

definido nos critérios de produtividade docente do PPGEE, estará credenciado a orientação de 
mestrado no PPGEE; 

- A distribuição de bolsas ocorrerá de acordo com o índice de produtividade obtido pelos docentes. 
Caso o número de bolsas seja maior que o número de docentes que atingiram o índice mínimo de 
produtividade, as demais deverão ser distribuídas segundo o mesmo índice. 

- Caso algum docente abra mão da bolsa a que tem direito, esta será alocada na área que apresentar o 
maior índice de produtividade. O critério de produtividade da área é obtido pela média aritmética dos 
índices de produtividade dos docentes da área. Dentro desta área, esta bolsa deverá ser alocada no 
docente com maior índice de produtividade. 

 



Resolução Interna PPGEE/004 –  
 Dispõe sobre o Pré-Projeto de tese de doutorado, exigido dos candidatos ao curso de doutorado 

do PPGEE. 
 O pré-projeto exigido dos candidatos ao PPGEE, no nível de doutorado, visa fornecer à Comissão 
de Seleção uma ferramenta de avaliação da capacidade do candidato como pesquisador. Para tal sugere-se 
o seguinte roteiro básico para sua elaboração. 
Tema: De escolha livre do candidato, mas dentro da linha de pesquisa proposta, deve refletir seus desejos 

e aspirações quanto à sua progressão como pesquisador. Apesar de não ser obrigatório que o tema 
seja o de sua futura tese, se o candidato já estiver em contato com um provável orientador, é 
preferível que o assunto seja definido de comum acordo. 

Conteúdo: Como sugestão de conteúdo, o pré-projeto deverá incluir: (a) uma introdução descrevendo o 
escopo do trabalho e seus objetivos; (b) uma revisão bibliográfica, expondo um histórico do tema, 
delimitando o estado da arte, as mais variadas contribuições, com suas devidas importâncias; (c ) a 
descrição do trabalho com seus objetivos e justificativas; (d)  uma descrição da metodologia a ser 
usada no trabalho para atingir os objetivos, incluindo ferramentas de estudo e desenvolvimento; (e) 
uma conclusão, incluindo as perspectivas do trabalho proposto, e possíveis desdobramentos do 
mesmo; (f) bibliografia. 

     Forma: O pré-projeto deverá ser apresentado em no máximo 10 páginas A4. 
Avaliação: Cada um dos pré-projetos deverá ter um relator, designado pelo colegiado, para efetuar uma 

avaliação e emissão de parecer. 
 
Resolução Interna PPGEE/005 – 

 Dispõe sobre o período a ser considerado no levantamento dos dados para a elaboração do 
índice de produtividade docente do PPGEE. 
Para levantamento do índice anual de produtividade docente do PPGEE, será considerado toda a 
produção realizada entre os meses de março do ano em questão até fevereiro do ano subsequente. 
 
Resolução Interna PPGEE/006 – 

 altera a redação do art.18º do Regulamento interno do PPGEE, passando a valer a seguinte 
redação. 
Art. 18º - O Professor Orientador deverá ser definido por ocasião da seleção do candidato  
Parágrafo 1º - Após os três primeiros anos de implantação do Programa, a capacidade de orientação dos 
docentes será anualmente definida pelo colegiado do Programa, baseado no índice de produtividade 
docente do PPGEE. 
 
Resolução Interna PPGEE/007 –  

 altera o critério de produtividade docente no que se refere a pontuação relativa a defesa de 
dissertação de mestrado de aluno do PPGEE. Tal alteração passa a valer no próximo índice 
referente ao biênio 98/99. 
A dissertação de Mestrado defendida em até dezoito (18) meses, a contar da data de ingresso do bolsista 
no PPGEE, contribuirá para o índice de desempenho do orientador com a pontuação de nove (9,00) 
pontos. No intervalo de cada mês subseqüente ao décimo oitavo (18o) mês será subtraído meio ponto 
(0,50) da pontuação anterior, até se atingir seis (6,00) pontos no vigésimo terceiro mês mais um dia (23o 
mês + 1 dia). No intervalo subseqüente ao 24o mês será subtraído um (1,00) ponto da pontuação anterior 
até se atingir seis pontos negativos (-6,00) no trigésimo quinto mês mais um dia (35o mês + 1 dia). Após o 
trigésimo sexto mês o aluno estará excluído do PPGEE e o orientador estará penalizado com os seis 
pontos negativos (-6,00) por mais doze (12) meses. 
 



Resolução Interna PPGEE/008 –  
 Define critérios para credenciamento docente para orientação em nível de doutorado. 

Para que um docente se credencie à orientação a nível de doutorado, o mesmo deverá apresentar uma 
publicação em periódico considerado nível A (pela CAPES), no interstício de 2 anos. 
 



 

RESOLUÇÃO INTERNA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENG. ELÉTRICA 

APROVADA NA REUNIÃO DO COLEGIADO REALIZADA EM 13/08/02 (ATA 32) 

Resolução Interna PPGEE/009 –  
 Regulamenta os procedimentos e pontuação referente a validação de créditos através da 

publicação de artigos científicos, conforme Art.12º- Parágrafo 3º do Regimento Interno do PPGEE.  
 
Para solicitação ao colegiado de aproveitamento de créditos através da publicação/apresentação de artigos 
científicos, o aluno deverá apresentar a seguinte documentação: 
- concordância do orientador no que se refere à solicitação, explicitando os artigos a serem avaliados; 
- cópia dos aceites e/ou das publicações a serem utilizadas na validação de créditos. 
 
Na definição do número de créditos a ser atribuído a cada publicação, a critério do colegiado, deve ser 
respeitada a seguinte relação: 
- 3,0 créditos para artigo publicado ou aceito para publicação em periódico internacional; 
- 2,0 créditos para artigo publicado ou aceito para publicação em periódico nacional; 
- 1,0 crédito para artigo publicado em conferência internacional ou nacional; 
 
 
 
 


