UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Projeto Gráfico e Editorial:
Equipe de Representação Discente 2008/2009

Porto Alegre - RS
Maio 2008

Sumário
1 SAUDAÇÕES E APRESENTAÇÃO......................................................................................................5
2 CONHECENDO O DELET/UFRGS......................................................................................................6
2.1 HISTÓRICO..............................................................................................................................................6
2.2 QUADRO TÉCNICO E DOCENTE .................................................................................................................6
3 INFORMAÇÕES GERAIS DA SECRETARIA ACADÊMICA DO PPGEE....................................8
3.1 SECRETARIA ADMINISTRATIVA...................................................................................................................8
3.2 INSCRIÇÃO..............................................................................................................................................8
3.2.1 Alunos Brasileiros.......................................................................................................................8
3.2.2 Alunos Estrangeiros....................................................................................................................9
3.3 SELEÇÃO DE CANDIDATOS......................................................................................................................11
3.4 MATRÍCULA.........................................................................................................................................11
Matrícula em Disciplinas do PPGEE................................................................................................11
Matrícula em Disciplinas de Outros Programas ..............................................................................11
Aproveitamento de Créditos Obtidos em Outros Programas............................................................12
Trancamento de Matrícula................................................................................................................12
Cancelamento de Disciplinas............................................................................................................12
3.3 BOLSAS DE ESTUDO...............................................................................................................................12
3.4 ESPAÇO DOS ALUNOS.............................................................................................................................13
Salas dos Alunos da Pós-Graduação (Baias)....................................................................................13
Sala de Reunião da Pós-Graduação..................................................................................................13
3.5 INFORMAÇÕES ÚTEIS..............................................................................................................................13
Cartão de Identificação da Ufrgs......................................................................................................13
e-mail UFRGS....................................................................................................................................13
ChasqueProxy....................................................................................................................................13
Cartão de Transporte Integrado........................................................................................................14
4 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO.......................................................................................................15
4.1 MESTRADO...........................................................................................................................................15
4.2 DOUTORADO.........................................................................................................................................15
4.3 REGIME DIDÁTICO.................................................................................................................................15
4.4 PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA...................................................................................................16
Procedimentos para Solicitação de Equivalência.............................................................................16
4.5 DISSERTAÇÕES E TESES – INFORMAÇÕES GERAIS........................................................................................16
4.6 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO..................................................................................................................17
Seminários de Andamento..................................................................................................................18
4.7 TESE DE DOUTORADO............................................................................................................................19
Exame de qualificação.......................................................................................................................19
Defesa de tese....................................................................................................................................19
Doutorado Sanduíche........................................................................................................................19
Doutorado em Co-Tutela ..................................................................................................................20
5 DISCIPLINAS DO QUADRO GERAL................................................................................................21
5.1 OBSERVAÇÕES GERAIS...........................................................................................................................21
Trabalho Individual...........................................................................................................................21
Estágio Docência na Graduação.......................................................................................................21
5.2 SÚMULAS DAS DISCIPLINAS.....................................................................................................................22
ELE00001 – Instrumentação.............................................................................................................22
ELE00002 – Sistemas de Automação................................................................................................22
ELE00003 – Transdutores.................................................................................................................23
ELE00004 – Processamento Avançado de Sinais.............................................................................23
ELE00005 – Processamento de Imagens...........................................................................................23
ELE00006 – Eletrônica Avançada.....................................................................................................24
ELE00007 – Circuitos Integrados Analógicos..................................................................................25
ELE00008 – Prototipação de Circuitos Integrados Digitais............................................................25

ELE00009 – Projeto VLSI.................................................................................................................26
ELE00010 – Física de Semicondutores.............................................................................................26
ELE00011 – Atuadores e Dispositivos Eletromagnéticos.................................................................26
ELE00012 – Barramentos Industriais...............................................................................................27
ELE00013 – Sistemas de Tempo Real...............................................................................................27
ELE00014 – Métodos de Elementos Finitos Aplicados a Campos....................................................28
ELE00016 – Sistemas de Controle Multivariáveis............................................................................28
ELE00018 – Análise de Sistemas Magnéticos...................................................................................29
ELE00019 – Introdução aos Processos Estocásticos........................................................................29
ELE00020 – Análise de Sistemas de Energia....................................................................................29
ELE00021 – Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica............................................................30
ELE00022 – Sistemas não-lineares...................................................................................................30
ELE00023 – Sistemas Lineares.........................................................................................................31
ELE00024 – Introdução à Visão Computacional..............................................................................31
ELE00025 – Proteção Digital de Sistemas Elétricos de Potência....................................................31
ELE00026 – Comunicação Digital....................................................................................................32
ELE00027 – Processamento Básico de Sinais Digitais.....................................................................32
ELE00028 – Robótica Industrial.......................................................................................................32
ELE00040 – Trabalho Individual I (Mestrado).................................................................................33
ELE00041 – Trabalho Individual II (Doutorado).............................................................................33
Tópicos Especiais do PPGEE ...........................................................................................................33
5.3 SEQÜÊNCIA RECOMENDADA.....................................................................................................................33
6 PROFESSORES .....................................................................................................................................34
6.1 QUADRO PERMANENTE...........................................................................................................................34
6.2 COLABORADORES...................................................................................................................................36
7 LABORATÓRIOS DE PESQUISA NO PPGEE.................................................................................38
7.1 ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA....................................................................................38
7.2 ÍNDICE DE LABORATÓRIOS.......................................................................................................................38
IEE - Laboratório de Instrumentação Eletro-Eletrônica..................................................................38
LACOM - Laboratório de Comunicações..........................................................................................38
LAPROT - Laboratório de Prototipação e Teste...............................................................................39
LAPSi - Laboratório de Processamento de Sinais.............................................................................39
LASCAR - Laboratório de Sistemas de Controle, Automação e Robótica........................................40
LASEP - Laboratório de Sistemas Elétricos de Potência .................................................................40
LEPACE - Laboratório de Eletrônica de Potência e Acionamento Elétrico ....................................41
LMEAE - Laboratório de Máquinas Elétricas, Acionamentos e Energia.........................................41
8 SISTEMA DE BIBLIOTECAS.............................................................................................................42
8.1 BIBLIOTECAS.........................................................................................................................................42
Biblioteca Elyseu Paglioli (Engenharia)...........................................................................................42
Biblioteca do Instituto de Informática...............................................................................................42
Biblioteca do Instituto de Física........................................................................................................42
8.2 CATÁLOGO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS (SABI)......................................................................................43
Empréstimo........................................................................................................................................43
Renovação de Empréstimo.................................................................................................................43
8.3 SERVIÇOS ADICIONAIS............................................................................................................................43
COMUT..............................................................................................................................................43
e-Livro................................................................................................................................................44
Periódicos do CAPES........................................................................................................................44
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações........................................................................................44
Outros Serviços..................................................................................................................................44
9 LOCALIZE-SE.......................................................................................................................................45
9.1 CAMPUS CENTRO ..................................................................................................................................45
Quarteirão 1.......................................................................................................................................45
Quarteirão 2.......................................................................................................................................46
9.2 CAMPUS DO VALE ................................................................................................................................46
Parte Alta...........................................................................................................................................47

Parte Baixa........................................................................................................................................47
Instituto de Pesquisas Hidráulicas....................................................................................................48
ANEXO I - REGIMENTO INTERNO E RESOLUÇÕES DO PPGEE..............................................50

1 Saudações e Apresentação
Prezados Alunos,
É com satisfação que o Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) acolhe os novos alunos de mestrado e doutorado que iniciam sua trajetória entre nós.
Somos hoje um Programa de Pós Graduação absolutamente reconhecido no Brasil.
Esse desempenho tem sido atingido graças ao compromisso, aos esforços e à integração das atividades de professores, funcionários, alunos da Escola e aqueles que
coordenam estas ações.
Hoje vocês passam a fazer parte desta comunidade e assumem o compromisso de
consolidar e elevar cada vez mais a excelência do PPGEE/EE/UFRGS.
Para levarmos adiante esse desafio todos precisam assumir, desde já, a sua parte
no desempenho escolar, no respeito aos prazos, na participação das ações acadêmicas e na produção científica, balizando os nossos esforços dentro da ética e do
mais alto espírito público.
Este Guia Acadêmico é uma publicação destinada aos alunos de Pós-Graduação.
Aqui, os estudantes encontrarão informações essenciais sobre a administração da
Escola de Engenharia, informações acadêmicas pertinentes aos processos administrativos, telefones úteis, localização da Escola e serviços oferecidos pelo PPGEE.
A consulta a este Guia auxiliará o estudante a promover a integração e orientação
segura nas informações acadêmicas e na administração da EE/UFRGS durante a sua
permanência na Escola.
A Coordenação do PPGEE deseja sucesso a todos.
Sejam bem vindos!

2 Conhecendo o DELET/UFRGS
2.1 Histórico
Localizado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Departamento de
Engenharia Elétrica (DELET) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
tem suas origens no Instituto de Eletrotécnica, fundado em 1908 como parte integrante da então Escola de Engenharia, tendo como objetivo a formação de engenheiros mecânicos eletricistas. Na época, a Escola de Engenharia era uma instituição de ensino privada, tendo sido fundada em 1896.
Em 1934, foi fundada a Universidade de Porto Alegre, constituída oficialmente através do Decreto-Lei nº 5758, de 28/11/1934, a qual teve a Escola de Engenharia
como parte integrante. Posteriormente, em 1947, através de alteração estatutária,
a Universidade de Porto Alegre passou a chamar-se de Universidade do Rio Grande
do Sul (URGS). Logo em seguida, em dezembro de 1950, a URGS foi federalizada,
passando à sua denominação atual, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).
Em 1968, por ocasião da reforma universitária que instituiu a departamentalização
na UFRGS, foi oficialmente criado o Departamento de Engenharia Elétrica como
parte da Escola de Engenharia da UFRGS.
O Departamento de Engenharia Elétrica oferece o curso de graduação em Engenharia Elétrica, fornecendo a titulação de Engenheiro Eletricista, desde 1978. No
período anterior a este, a formação em engenharia elétrica esteve vinculada a outras especialidades como as engenharias eletrônica, mecânica e civil.
O DELET também oferece o curso de graduação em Engenharia de Computação
conjuntamente com o Departamento de Informática Aplicada do Instituto de Informática da UFRGS. A criação deste curso foi aprovada pelo Conselho Universitário
em 1998, sendo que o primeiro ingresso de alunos deu-se em 1999.
O Departamento de Engenharia Elétrica passou a oferecer atividades próprias de
Pós-Graduação oficialmente em 1998, quando foi aprovado pela CAPES o Curso de
Mestrado em Engenharia Elétrica (CPGEE). O desempenho crescente destas atividades levou à aprovação, pela CAPES em 2004, da implantação do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFRGS (PPGEE), o qual inclui atividades
de Pós-Graduação strictu sensu nos níveis de Mestrado e Doutorado.

2.2 Quadro Técnico e Docente
O corpo docente do Departamento de Engenharia Elétrica é atualmente composto
por um total de 30 professores do quadro permanente, sendo 27 destes em regime
de dedicação exclusiva. Dentre estes professores, 20 possuem o grau de Doutorado, 08 de Mestrado e 02 são Graduados. Dos 8 Mestres, 2 estão em fase de
doutoramento.
O corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica conta atualmente com 03 professores orientadores de mestrado, 10 professores orientadores
de mestrado/doutorado e 03 professores colaboradores. A diversidade de interesses
dos orientadores, todos com Doutorado e em regime de dedicação exclusiva, oferece ao aluno uma visão completa dos temas mais contemporâneos de pesquisa e

desenvolvimento em Engenharia Elétrica. Informações referentes aos professores
do PPGEE pode ser vista na seção Professores.
O Departamento de Engenharia Elétrica conta ainda com 9 servidores técnico-administrativos.

3 Informações Gerais da Secretaria Acadêmica do PPGEE
3.1 Secretaria Administrativa
A secretaria do PPGEE, localizada no Departamento de Engenharia Elétrica - prédio
11106, está representada pela funcionária Miriam Rosek e reúne todas as informações e procedimentos pertinentes ao programa, tais como: inscrição, matrículas,
comprovantes, atestados, etc.
Documentos enviados pelo correio devem ser postados para:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE
Av. Osvaldo Aranha, 103
CEP 90035-190 – Porto Alegre – RS – Brasil
Horário de funcionamento:
De segunda à sexta-feira das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00
Informações:
Fone/fax: 55 51 3308-3129 / 3308-3293
e-mail: miriam.rosek@ufrgs.br / ppgee@ufrgs.br

3.2 Inscrição
3.2.1 Alunos Brasileiros
As inscrições para o Mestrado e Doutorado são feitas , normalmente, no período de
01 de novembro à 30 de dezembro, para ingresso no mês de março do ano seguinte. Observando que, para Doutorado, poderá ser aberto um novo período no
decorrer do ano, por decisão da Comissão de Pós-Graduação do PPGEE.
Como pré-requisito, o candidato deverá possuir graduação (candidatos ao mestrado) e mestrado (candidatos ao doutorado) em áreas afins, tais como: Ciências
da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Materiais e Metalurgia,
Engenharia Mecânica, Engenharia Nuclear, Engenharia Biomédica, Física, etc.
O candidato deverá encaminhar os seguintes documentos obrigatórios para formalizar sua inscrição:
a) Mestrado:
• Formulário de inscrição preenchido (modelo PPGEE);
• Ao menos duas cartas de recomendação fornecidas por professores
universitários, pesquisadores ou profissionais de nível superior atuantes na
área (modelo PPGEE);
• Fotocópia (frente e verso) e original do diploma de graduação em curso
reconhecido pelo MEC, ou atestado de conclusão do curso até o ....
• Fotocópia do histórico escolar completo do curso de graduação (se for obtido
eletronicamente, deverá ser carimbado e assinado pela instituição de origem);
• Currículo Lattes (modelo CNPq);
• 01 foto 3x4;
• Fotocópia do documento oficial de identidade e CPF;
• Candidatos do PQI: declaração do coordenador do PQI da IES a que é vinculado;

•
•

Declaração de interesse e ciência do empregador, para aluno em tempo parcial, de que o funcionário irá cursar o mestrado e que o mesmo estará liberado nos horários da(s) disciplina(s) pretendida(s);
Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (orientações para emissão
do DOC de pagamento encontram-se na página do PPGEE).

b) Doutorado:
• Formulário de inscrição preenchido (modelo PPGEE);
• Ao menos duas cartas de recomendação fornecidas por professores
universitários, pesquisadores ou profissionais de nível superior atuantes na
área (modelo PPGEE);
• Fotocópia (frente e verso) e original do diploma de graduação em curso
reconhecido pelo MEC;
• Fotocópia do histórico escolar completo do curso de graduação (se for obtido
eletronicamente, deverá ser carimbado e assinado pela instituição de origem);
• 01 foto 3x4;
• Fotocópia do documento oficial de identidade e CPF;
• Candidatos do PQI: declaração do coordenador do PQI da IES a que é vinculado;
• Fotocópia do histórico escolar de mestrado;
• Currículo Lattes (modelo CNPq);
• Fotocópia das duas publicações mais relevantes;
• Proposta preliminar de trabalho de até 03 (três) páginas, com referências;
• Concordância de um orientador credenciado pelo PPGEE.
OBS.: Os documentos podem ser entregues pessoalmente na secretaria do PPGEE
ou enviados pelo correio, com postagem dentro do período de inscrição.

3.2.2 Alunos Estrangeiros
Candidatos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém Acordo de
Cooperação Cultural e/ou Educacional (Programa de Estudantes Convênio de PósGraduação - PEC-PG):
ÁFRICA, ÁSIA, OCEANIA E ORIENTE MÉDIO: África do Sul, Angola, Argélia, Barbados, Benin, Cabo Verde, Camarões, China, Costa do Marfim, Egito, Gabão, Gana,
Guiné Bissau, Índia, Líbano, Mali, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Quênia,
República Democrática do Congo, República do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal, Síria, Timor, Leste, Togo e Tunísia.
AMÉRICA LATINA E CARIBE: Antígua Barbuda, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.
Os alunos oriundos de um destes países devem:
• Acessar o site da CAPES1 em Cooperação Internacional (PEC-PG) para
obter maiores informações sobre a candidatura a bolsa e requisitos necessários, ou o site do CNPq2.
• Solicitar ao PPGEE/DELET/UFRGS uma carta de aceitação anexando à documentação exigida (conforme abaixo) até o final do mês de maio.

1
2

http://www.capes.gov.br/bolsas/cooperacao/multinacional/pec_pg.html
http://www.cnpq.br/programasespeciais/coopint/pec-pg.htm

Os candidatos de países que não têm acordo com o Brasil devem:
• Entrar em contato com a PPGEE/DELET/UFRGS para informar-se sobre
as áreas de interesse e as possíveis linhas de pesquisa que se oferece.
• Informar-se sobre a possibilidade de bolsas de estudos oferecidas pelo
PPGEE.
• Apresentar corretamente toda a documentação exigida (conforme
abaixo) antes da data limite para formalizar a pré-inscrição ao curso.
Pré-requisitos para a inscrição: Curso de Graduação/Mestrado concluído ou atestado de que o aluno irá concluí-lo antes da data de início das atividades do PPGEE.
O aluno deverá ser formado em Engenharia Elétrica/Eletrônica/Computação ou
áreas afins (Ex.: Ciências da Computação, Física, Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia Nuclear, Engenharia Biomédica e outras).
Documentação Exigida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carta solicitando aceitação para o Mestrado/Doutorado Acadêmico com a
indicação da opção curricular desejada (enviada ao PPGEE/DELET/UFRGS
até o final do mês de Dezembro, ver data correta no site do PPGEE);
Formulário de Inscrição segundo modelo PPGEE, disponível no site do
programa;
Ao menos duas Cartas de Recomendação fornecidas por professores universitários, pesquisadores ou profissionais de nível superior atuantes na
área, conforme modelo disponível na página do PPGEE;
Cópia autenticada do diploma do Curso de Graduação/Mestrado (frente e
verso - apresentar original); ou atestado de que o aluno concluirá o
curso antes da data prevista para o início das atividades do PPGEE;
Fotocópia do histórico escolar completo do curso de Graduação/Mestrado
(se for obtido eletronicamente, deverá ser carimbado e assinado pela
instituição de origem);
Currículo Lattes (modelo CNPq); ou Curriculum Vitae comprovado;
Uma fotografia 3x4;
Plano de estudos ou de trabalho a desenvolver;
Pré-projeto de Pesquisa;
Fotocópia do documento de identidade oficial e do passaporte (logo a obtenção do CPF apresentar uma fotocópia do mesmo);
Comprovante de proficiência no idioma Português CELPE-BRAS3 (Exame
de Proficiência em Português para Estrangeiros aplicado pela embaixada
do Brasil no país de origem do candidato);
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Observações:
•
•

A Carta de Aceitação não dará direito à bolsa, pois apenas indica que o
candidato está apto, do ponto de vista acadêmico, a desenvolver os estudos pretendidos no Brasil;
Todas as solicitações de carta de aceitação para candidatos estrangeiros
serão analisadas em conjunto pela comissão de pós-graduação do PPGEE.

Recomendações:

3

http://www.mec.gov.br/celpebras/

O candidato aceito como aluno de pós-graduação para Mestrado ou Doutorado, seja
pelo convênio PEC-PG ou não, deverá dirigir-se à secretaria do PPGEE para encaminhar o mais rápido possível questões de interesse, tais como:
• Obtenção, junto à Receita Federal, de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
• Regularização de permanência no Brasil, no DPF (Detº da Polícia Federal);
• Abertura de conta bancária;
• Moradia;
• Entre outros.
O encaminhamento destes documentos fica a cargo do aluno estrangeiro e o PPGEE
poderá orientá-lo nestas questões.

3.3 Seleção de Candidatos
A Comissão de pós-graduação considerará os seguintes critérios na elaboração da
lista dos candidatos selecionados para mestrado e doutorado:
• Análise do Currículo Lattes ou Curriculum Vitae documentado: até 40 pontos;
• Histórico escolar: até 30 pontos;
• Cartas de recomendação: até 30 pontos;
• Disponibilidade de capacidade de orientação na linha de pesquisa
pretendida;
• Adequação do perfil dos candidatos aos grupos de pesquisa.
Será considerado apto o candidato que obtiver no mínimo 60 pontos.
Como parte do deste processo, alguns candidatos poderão ser chamados para
entrevistas com a comissão de seleção. Durante a entrevista, o candidato deverá
fazer uma apresentação oral, de no máximo 15 minutos, abordando seus objetivos
com relação ao curso, bem como sua qualificação profissional e acadêmica para
seguir a linha de pesquisa pretendida, de acordo com aquelas oferecidas pelo curso.

3.4 Matrícula
Matrícula em Disciplinas do PPGEE
Deverá ser feita em formulário específico, disponível na página do PPGEE, e entregue diretamente na secretaria do PPGEE. Devendo, obrigatoriamente, conter a assinatura do professor orientador.

Matrícula em Disciplinas de Outros Programas
O pedido de matrícula em disciplinas de outros programas/cursos de pós-graduação
da UFRGS deverá ser entregue na secretaria do PPGEE, com a concordância expressa do professor orientador, através de formulário específico, disponível na página do PPGEE.
A secretaria providenciará a autorização da coordenação do PPGEE, no formulário, e
o devolverá ao aluno. A entrega de solicitação de matrícula em outro programa
deverá ser feita pelo próprio aluno.
Alguns programas, como o PROMEC, já adotaram a matrícula eletrônica e esta poderá ser feita através do Portal do Aluno.

Aproveitamento de Créditos Obtidos em Outros Programas
A critério da comissão de pós-graduação do PPGEE poderão ser computados os créditos das disciplinas cursadas em outros programas de pós-graduação.
Para a definição do número de créditos a serem computados em uma disciplina
serão analisados seu conteúdo, sua carga horária, e sua adequação ao PPGEE, ouvido seu orientador.
O pedido de aproveitamento de créditos deverá ser entregue na secretaria do
curso, com a concordância expressa do professor orientador, anexando os seguintes documentos:
• Carta de encaminhamento, atestado ou histórico do programa onde a
disciplina foi cursada, contendo informações sobre o período em que a
disciplina foi cursada, nome e código da disciplina, número de créditos,
carga horária, conceito, nome do professor responsável pela disciplina;
• Súmula ou plano de ensino da disciplina.
O número máximo de créditos externos, que poderão ser aproveitados no PPGEE, é
de 12 (doze) créditos para o mestrado e 18 (dezoito) créditos para o doutorado, ou
seja, 50% dos créditos devem obrigatoriamente ser cursadas no PPGEE.
O número máximo de créditos obtidos no mestrado, que poderão ser aproveitados
no doutorado, é de 24 (vinte e quatro) créditos.

Trancamento de Matrícula
O trancamento de matrícula no curso poderá ser feito uma única vez, a qualquer
momento, por um período de até 12 (doze) meses, desde que devidamente justificado e com a concordância expressa do professor orientador.
O pedido deverá ser encaminhado por escrito, de forma clara e precisa, conforme
formulário disponível na página do PPGEE, e encaminhado à comissão de pós-graduação, que poderá deferir ou indeferir tal pedido. Portanto, enquanto o pedido
não for deferido pela comissão de pós-graduação o aluno será considerado regularmente matriculado.
Havendo aprovação do pedido, os créditos já obtidos têm validade pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos. Após o término do período de afastamento, o aluno deverá
matricular-se imediatamente sob pena de desligamento.

Cancelamento de Disciplinas
O pedido de cancelamento de disciplinas deverá ser feito por escrito, conforme formulário disponível na página do PPGEE, e encaminhado à comissão de pós-graduação, que poderá deferir ou indeferir tal pedido.
Uma disciplina será considerada oficialmente cancelada somente após o deferimento da solicitação por parte da comissão de pós-graduação, devendo o aluno
permanecer assistindo às aulas até a data da divulgação do parecer.

3.3 Bolsas de Estudo
Os alunos em tempo integral do PPGEE têm a possibilidade de receber bolsas de
estudo. Estas bolsas têm como origem diversas agências governamentais, destacando-se CAPES, CNPq e FAPERGS, e empresas junto com as quais o PPGEE desenvolve projetos de pesquisa. As bolsas são concedidas de acordo com a classificação

dos alunos no processo de seleção. Candidatos vinculados a outra Instituição de
Ensino Superior devem solicitar bolsa PQI - CAPES.

3.4 Espaço dos Alunos
Os alunos do PPGEE dispõem de um espaço físico para os mesmos. O espaço destinado aos alunos é dividido em dois, um para uso privativo (baias) e outro coletivo
(sala de reuniões).

Salas dos Alunos da Pós-Graduação (Baias)
O programa disponibiliza salas coletivas de estudos (denominadas baias). Tais salas são administradas pela secretaria do PPGEE e distribuídas, conforme manifestação de interesse, pela representação discente.
As salas são, geralmente, divididas entre três alunos, que receberão uma chave e
ficarão responsáveis pelo espaço.
O aluno que ausentar-se para cursos ou outras atividades deverá entregar a chave
e liberar o espaço para outro interessado.

Sala de Reunião da Pós-Graduação
Os alunos do PPGEE dispõem de uma sala de reuniões localizada junto às baias de
estudo. As chaves estão disponíveis na secretaria do PPGEE.

3.5 Informações Úteis
Cartão de Identificação da Ufrgs
O cartão de identificação permite o acesso aos prédios da UFRGS, restaurantes universitários (RU), e retirada de livros em todas as bibliotecas da universidade.
A primeira via do cartão é gratuita, sendo necessário apresentar somente o comprovante de matrícula fornecido pela secretaria do PPGEE.
Local para confecção:
Prédio 12105 – SAE (Secretaria de Assuntos Estudantis) – Campus Centro.

e-mail UFRGS
A todos os alunos regulares do PPGEE está disponível um e-mail no domínio UFRGS.
Para utilizá-lo basta acessar o portal do aluno da UFRGS, na seção respectiva:
Menus CHASQUE -> CHASQUE MAIL -> Informação Sobre a Sua Conta de Email
Pessoal, e ativa-lo. Após a ativação o e-mail cadastrado estará na forma <número
do cartão>@ufrgs.br. Na mesma página é possível escolher um alias (apelido)
composto
por
uma
combinação
do
nome
do
aluno,
por
exemplo
nome.sobrenome@ufrgs.br.
Informações gerais: http://www.cpd.ufrgs.br/central/chasque/

ChasqueProxy

A utilização de um proxy permite que o seu navegador acesse a Internet através de
um servidor que está na rede da UFRGS, possibilitando a navegação a serviços
restritos aos computadores conectados à rede da UFRGS como, por exemplo, o
Portal da CAPES ou o Portal e-Livros. Para o uso deste serviço pelos alunos, é necessário que o mesmo possua vínculo ativo (isto é, deve estar, no mínimo, vinculado a alguma disciplina de algum curso de graduação ou pós-graduação). Além
disso, é necessária a troca de senha do Portal de Serviço para quem não a trocou
desde 01/03/2007.
Para configurar o seu navegador e utilizar o ChasqueProxy, acesse o endereço eletrônico: http://www.cpd.ufrgs.br/central/chasque/.

Cartão de Transporte Integrado
Este cartão permite a utilização do transporte coletivo de Porto Alegre na categoria
estudante, e dá direito ao desconto de 50% no valor da passagem.
Locais para confecção:
CEUE – Prédio 11105 – Engenharia Nova – Campus Centro
DCE – Prédio 13102 – ao lado do restaurante universitário
Documentos necessários:
•
•
•
•
•

Comprovante de matrícula;
Comprovante de residência;
01 foto 3x4;
Formulário de solicitação preenchido, a disposição no DCE ou CEUE;
Pagamento de uma taxa no valor de 20 vezes o valor da passagem
(categoria estudante); este valor deverá ser pago diretamente ao DCE
ou CEUE.

Informações de uso: http://www.tripoa.com.br

4 Cursos de Pós-Graduação
4.1 Mestrado
Requisitos mínimos para a obtenção do título de Mestre:
1. Obtenção de, no mínimo, 24 créditos em disciplinas;
2. Ser aprovado no exame de Proficiência em Leitura de Língua Inglesa;
3. Ter apresentado pelo menos um seminário sobre o trabalho de pesquisa
original;
4. Ter aprovada a dissertação por banca examinadora designada para esse fim
e homologada pela Comissão de Pós-Graduação;
5. Obter aprovação no Estágio Docência na Graduação (requisito para alunos
bolsistas).

4.2 Doutorado
Requisitos mínimos para a obtenção do título de Doutor:
1. Obtenção de, no mínimo, 36 créditos em disciplinas;
2. Aprovação em exame de qualificação;
3. Apresentação, defesa e aprovação de Tese nas condições estabelecidas no
Regimento;
4. Aprovação em exame de Proficiência em Leitura de Língua Inglesa e em
uma segunda língua estrangeira;
5. Cumprimento dos demais requisitos legais.

4.3 Regime Didático
O regime dos Cursos de Mestrado e de Doutorado é trimestral e a verificação do
aproveitamento será feita por disciplina, incluindo aspectos de assiduidade e desempenho.
O aproveitamento em cada disciplina será avaliado pelo respectivo professor através de atividades escolares, em função do desempenho do aluno em provas, pesquisas, seminários, produção de trabalhos individuais ou coletivos e outros, sendo o
grau final expresso utilizando-se os seguintes conceitos:
"A" - Ótimo;
"B" - Bom;
"C" - Regular;
"D" - Insatisfatório;
"FF" - Falta de freqüência.
Será automaticamente desligado do Curso o aluno que:
• Obtiver conceito "D" ou "FF" em qualquer disciplina recuperada;
• Esgotar o prazo máximo concedido para conclusão do Curso;
• Esgotar o prazo máximo concedido para apresentação do exame de
qualificação.
O prazo máximo de conclusão do Curso será de 24 (vinte e quatro) meses para o
Mestrado e 48 (quarenta e oito) meses para o Doutorado.

Ao serem cumpridas todas as exigências do Curso de Mestrado, o candidato receberá o título de Mestre em Engenharia Elétrica.
Ao serem cumpridas todas as exigências do Curso de Doutorado, o candidato receberá o título de Doutor em Engenharia Elétrica

4.4 Proficiência em Língua Estrangeira
A aprovação em exame de proficiência em leitura de língua estrangeira é um dos
pré-requisitos para a obtenção dos títulos de mestre e doutor. Observados os seguintes critérios:
• Mestrado: proficiência em leitura de língua inglesa;
• Doutorado: proficiência em leitura de duas línguas, sendo uma delas
obrigatoriamente língua inglesa.
As provas são realizadas a cada semestre sob responsabilidade da Comissão de
Avaliação de Proficiência em Leitura de Língua Estrangeira (CAPLLE), vinculada ao
Instituto de Letras da UFRGS.
O Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão (NELE), do Departamento de Línguas
Modernas do Instituto de Letras da UFRGS, oferece cursos de línguas estrangeiras e
de português para estrangeiros em diferentes modalidades e horários.

Procedimentos para Solicitação de Equivalência
Serão aceitos para análise pela CAPLLE os processos de equivalência ao exame de
proficiência de leitura em língua estrangeira, devidamente instruídos e encaminhados através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG). Se, após análise, os processos forem deferidos, os requerentes estarão liberados da prova de proficiência.
Em princípio, serão aceitos como equivalentes:
a) Atestados de proficiência de leitura em língua estrangeira de outras
universidades, aplicados regularmente aos alunos dos cursos de pósgraduação, como parte das exigências curriculares;
b) Diploma de graduação em letras (licenciatura ou bacharelado, com
habilitação na língua em questão);
c) Certificados.
Procedimentos, validades e certificados aceitos: http://www.ufrgs.br/caplle

4.5 Dissertações e Teses – Informações gerais
Extrato da RESOLUÇÃO 093/20074 da Câmara de Pós-Graduação:
Art. 1º É responsabilidade da Coordenação do Programa de Pós-Graduação definir e
submeter às instâncias competentes, de acordo com estas orientações e a regulamentação geral da Pós-Graduação na UFRGS e no país, a forma de publicação, o
idioma e o conteúdo das Teses de Doutorado e das Dissertações de Mestrado.
Art. 2º
Cursos
acordo
UFRGS
4

A forma de publicação, o idioma e o conteúdo dos trabalhos de conclusão de
de Especialização deverão ser explicitados no Projeto do Curso e estar de
com estas orientações e a regulamentação da Pós-Graduação lato sensu na
e no país.

http://www.ufrgs.br/propg/regulam/anexos/Res%20093%20CAMPG.pdf

Art. 3º A publicação de Tese de Doutorado, de Dissertação de Mestrado ou Trabalho
de Conclusão de Curso poderá ser na forma de:
a) Tese, Dissertação tradicional ou Trabalho de Conclusão de Curso;
b) Tese, Dissertação ou Trabalho de Conclusão de Curso que contenham artigo(s) prontos para submissão a publicação;
c) Tese, Dissertação ou Trabalho de Conclusão de Curso que contenham artigo(s) já publicado(s).
Parágrafo Único – Nas alternativas (b) e (c) a Tese, Dissertação ou Trabalho de
Conclusão de Curso deverá conter, além do(s) artigo(s), os elementos identificatórios normatizados pelo Sistema de Bibliotecas da UFRGS, Introdução ao tema ou
problema, contendo descrição geral dos objetivos e uma ampla revisão bibliográfica, bem como Considerações Finais, contendo síntese dos resultados gerais que
serviram de base para as conclusões, e mais Referências Bibliográficas pertinentes
à Introdução e ao capítulo final, além dos Anexos, sendo todos estes elementos
redigidos em Português.
Art. 4º O idioma de redação da Tese de Doutorado, Dissertação de Mestrado ou
Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser o Português.
Art. 5º Excepcionalmente, tendo em vista a peculiaridade de certas áreas, serão
admitidas:
a) na Área de Letras, Línguas e Literatura Estrangeiras - Teses e Dissertações redigidas nos idiomas estrangeiros correspondentes devendo estas,
contudo, incluir ao início do volume substancial resumo em língua vernácula,
que evidencie os objetivos da obra, os métodos utilizados no seu desenvolvimento, o núcleo da mesma e as conclusões obtidas, destacando o que é
apresentado em cada capítulo redigido;
b) Teses e Dissertações que contenham artigo(s) para publicação ou já publicados em periódico científico, em língua estrangeira, desde que apresentados na forma e língua de publicação, mas complementados do modo indicado no Parágrafo Único do Art. 3º desta Resolução;
c) Teses e Dissertações realizadas em co-tutela serão redigidas nas línguas
previstas no respectivo acordo de co-tutela assinado entre as instituições.

4.6 Dissertação de Mestrado
O modelo de dissertação adotado pelo PPGEE (modelo em word5 ou LaTeX6) visa
auxiliar a formatação do texto da dissertação.
O checklist7 da dissertação contém os itens obrigatórios que devem constar na dissertação. Os alunos devem seguir rigorosamente os itens relacionados no checklist
e anexá-lo à dissertação, quando da sua entrega na Secretaria.
Após a conclusão do texto da dissertação e aprovação das Referências pela Biblioteca, o aluno deverá entregar ao seu Professor Orientador de Dissertação o seu
trabalho para conferência. Sendo julgado apto pelo Orientador, uma cópia do texto
da dissertação deverá ser entregue na Secretaria do Programa, juntamente com o
checklist da dissertação.
Antes da entrega da dissertação, o aluno deverá submeter as Referências
Bibliográﬁcas à apreciação da Biblioteca da Escola de Engenharia (falar com a Chefe
da Biblioteca, Sra. June ou com a Bibliotecária Sra. Rosângela). O Orientador de
5

http://www.ufrgs.br/ppgee/formularios/modeloppgee2003revisada.doc
http://www.ece.ufrgs.br/~fetter/deletex/
7
http://www.ufrgs.br/ppgee/formularios/checklistdissertacao.doc
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dissertação deve encaminhar à Comissão de Pós-Graduação a sugestão de nomes
para a composição da Banca Examinadora da Dissertação de Mestrado, juntamente
com uma cópia impressa da dissertação e respectivo checklist, contendo quatro
indicações de professores doutores (nome, instituição de origem e cópia do Currículo Lattes) sendo que um dos membros da Banca deve, obrigatoriamente, ser externo ao PPGEE. A data prevista para a defesa da dissertação também deverá ser
informada, após consulta aos prováveis membros da Banca.
Após aprovação da Banca, pela Comissão de Pós-Graduação, a Secretaria encaminha aos componentes da mesma uma carta-convite, uma cópia da dissertação e
formulário de parecer sobre a dissertação, onde as cópias da dissertação devem ser
fornecidas pelo aluno.
Marcada a data da defesa e conferidas as exigências legais e administrativas, o
aluno deverá solicitar a reserva do Salão de Eventos e dos recursos audiovisuais
necessários para a sua apresentação pública.
Após concluída a apresentação da dissertação e emitido parecer pela Banca, o
aluno tem um prazo de trinta (30) dias para efetuar as correções sugeridas pela
Banca e entregar o texto corrigido e impresso (sem encadernação) na Secretaria do
Programa, juntamente com uma cópia eletrônica (em formato pdf) e duas vias assinadas do Termo de Autorização8 para Registro no Sistema de Bibliotecas (SABi)
da UFRGS e disponibilização da dissertação na Biblioteca Digital. O Documento
(atestado ou declaração) de conclusão do mestrado somente poderá ser expedido
após a homologação do grau de Mestre pela Comissão de Pós-Graduação.

Seminários de Andamento
O aluno que já matriculou-se, pelo menos, uma vez em Dissertação, deve apresentar ao menos um Seminário de Andamento relativo à sua dissertação de mestrado, no trimestre da segunda matrícula em Dissertação, de modo que o andamento do trabalho possa ser acompanhado e discutido pelos integrantes do Curso.
O modelo a ser utilizado para a entrega do texto impresso deve conter:
•
•
•
•
•

Título;
Resumo (de até duas páginas);
Cronograma com previsão de conclusão da dissertação;
Bibliografia;
Nome do aluno, do Professor Orientador e Co-Orientador (se houver).

O aluno deverá fornecer à secretaria uma cópia impressa e uma eletrônica do seu
trabalho, de acordo com o modelo sugerido pelo PPGEE, segundo os modelos word9
ou LaTeX10 e, também, uma cópia eletrônica do arquivo de apresentação (Power
Point ou pdf).
O Tempo de apresentação: de 20 a 30 minutos, acrescido do tempo para argüição
pela banca, que será constituída por dois membros mais um suplente. A constituição da banca será deﬁnida pela Comissão de Pós-Graduação ou por um professor
designado pela Comissão para organizar as apresentações. O aluno deverá solicitar
à Secretaria a reserva dos equipamentos necessários para a apresentação.

8

http://www.ufrgs.br/ppgee/formularios/formulariosbu.doc
http://www.ufrgs.br/ppgee/formularios/modeloseminario.doc
10
http://www.ece.ufrgs.br/~fetter/deletex/
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4.7 Tese de Doutorado
Exame de qualificação

Defesa de tese
Extrato do Regimento do PPGEE11.
A Tese de Doutorado consistirá de uma monografia representando o trabalho original, importando contribuição inovadora de caráter tecnológico e/ou científico, com
temática inserida em uma das linhas de pesquisa do Curso de Doutorado.
A Tese será julgada por banca examinadora designada pela Comissão e presidida
pelo Professor Orientador, sendo todos os membros portadores de título de doutor
ou equivalente. A banca será composta de pelo menos cinco membros, sendo pelo
menos dois deles externo à UFRGS. O Professor Orientador e o Professor Co-orientador não terão direito a julgamento do trabalho.
A Tese de Doutorado será submetida à apreciação de relator externo à UFRGS, designado pela Comissão e que fará parte da composição da comissão examinadora,
que emitirá parecer técnico conclusivo favorável ou não à defesa da Tese.
A conclusão do Curso de Doutorado será formalizada através de defesa pública da
Tese, com a presença obrigatória da Banca Examinadora. Cada membro da Banca
Examinadora atribuirá conceito de "A" a "D" à Tese. Um conceito final será atribuído
pela Banca Examinadora após deliberação, tendo em conta os conceitos atribuídos
conforme o parágrafo supra. Será considerada aprovada a Tese que obtiver
conceito final igual ou superior a "C".

Doutorado Sanduíche
O objetivo desse programa é contribuir para o estabelecimento e/ou a manutenção
do intercâmbio dos cursos de pós-graduação do país com seus congêneres no exterior, por intermédio da concessão de cotas de bolsas às Instituições de Ensino Superior para estágio de doutorando no exterior. Tanto a CAPES quanto o CNPq oferecem bolsas para realizar esta atividade.
O aluno de doutorado poderá realizar um estágio de 4 até 12 meses para desenvolver atividades no exterior, que sejam complementares e essenciais ao seu projeto
de formação no Brasil. O estágio no exterior não deve ser previsto com o objetivo
principal de realização de cursos, de disciplinas e de seminários. A parceria acadêmica desejada não deve admitir o pagamento de taxas escolares.
Os doutorandos matriculados em curso de doutorado com nota 4, 5, 6 e 7, obtida
na última Avaliação Trienal da Capes, deverão informar-se na coordenação de seu
programa de pós-graduação sobre a disponibilidade de bolsas no Programa de
Doutorado no País com Estágio no Exterior - PDEE.

11

http://www.ufrgs.br/ppgee/regimento.htm#capituloVI

Doutorado em Co-Tutela
Doutorado em co-tutela é a formação em Pós-Graduação com titulação simultânea
em dois países. É realizada no âmbito da Pós-Graduação stricto sensu, permitindo
aos alunos da UFRGS e os alunos de instituições estrangeiras em parceria de cotutela com a UFRGS, a obtenção concomitante de diploma nesta Universidade e em
outra Instituição estrangeira congênere.
O início das atividades de co-tutela fica condicionadas à existência prévia de convenção específica, que defina as condições particulares para a co-tutela e a expedição de diploma, devidamente aprovada pela UFRGS e pela instituição estrangeira
envolvida.
O processo deve ser encaminhado inicialmente a PROPG. Documentação necessária
para abrir processo no Protocolo Geral (dupla diplomação – Resolução nº 29/2005CEPE/UFRGS12):
•
•
•
•
•

12

Ofício da Coordenação do Programa de Pós-Graduação;
Ata da Comissão de Pós-Graduação aprovando a co-tutela;
Carta de concordância do orientador (indicando a vinculação a projeto de
cooperação internacional, se for o caso);
Termo de convenção de co-tutela, com a tradução para a Língua Portuguesa;
Histórico escolar e plano de trabalho ou projeto de tese do aluno.

http://www.ufrgs.br/cepe/legislacao/Res%2029-05.htm

5 Disciplinas do Quadro Geral
Os cursos de Mestrado e de Doutorado estão organizados em trimestres e devem
ser concluídos em dois e quatro anos, respectivamente. Cada disciplina tem 3 créditos (45 horas aula com 4 horas semanais). Recomenda-se que os alunos do Mestrado se matriculem em 9 créditos por trimestre, garantindo assim que ao final de
um ano todas as disciplinas necessárias tenham sido cursadas. Para cada aluno é
designado um professor como orientador, que o auxiliará na escolha das disciplinas
a serem cursadas. A única disciplina obrigatória é a disciplina de Trabalho Individual, que consiste na elaboração de um trabalho curto sobre tema definido pelo
aluno em conjunto com o orientador.

5.1 Observações Gerais
Trabalho Individual
As disciplinas ELE00040 - Trabalho Individual (Mestrado) e ELE00041 - Trabalho
Individual II (Doutorado) são conferidos três (03) créditos, assim como do primeiro
ano de curso. Sugere-se para o formato do TI, o mesmo modelo da dissertação de
mestrado, resguardadas as devidas proporções.

Estágio Docência na Graduação
As disciplinas Atividade Didática I (AD I – Mestrado) e Atividade Didática II (ADII –
Doutorado) – Estágio Docência na Graduação – são obrigatórias para alunos bolsistas CAPES e CNPq e eletivas para os demais alunos. Elas correspondem a 30
horas de atividades, conferindo 01 (um) crédito ao aluno aprovado. As atividades a
serem desempenhadas pelo aluno como parte do Estágio Docência poderão ser:
•
•

•

Preparação de material didático;
Responsabilidade de preparação e apresentação de aulas teórico-práticas
(estas atividades não devem totalizar mais do que 10 horas de aulas ministradas ao longo do semestre em disciplinas de graduação de 60 horas, e não
mais do que 06 horas em disciplinas de 30 horas);
Preparação, supervisão e correção de exercícios extra-classe.

O Estágio Docência não deve corresponder simplesmente à atividade de ministrar
aulas previamente preparadas pelo professor da disciplina. Em qualquer uma das
alternativas, ou combinação delas, a carga de trabalho ao longo do semestre deve
ser de 30 horas, para impedir prejuízo no tempo de titulação do aluno. No caso de
a aula ser ministrada, o professor da disciplina deve estar presente.
No ato da matrícula nas disciplinas AD I ou AD II ou até duas semanas após a
mesma, o aluno deve apresentar à Secretaria do Curso o Plano de Atividades do
Estágio Docência, contendo:
•

Nome da disciplina da graduação escolhida para a realização da atividade
didática e respectiva súmula;

•
•
•

Atividades a serem desenvolvidas na disciplina da graduação, conforme o
Formulário do Plano de Atividades13, considerando uma dedicação de 30 horas no semestre por disciplina de Atividade Didática I ou II;
Ciência e concordância de seu professor orientador;
Ciência e concordância do professor da disciplina/turma da graduação;

Aprovação da Chefia do Departamento ao qual a disciplina está vinculada, da COMGRAD-ELE e da Comissão de Pós-Graduação do PPGEE.
Após concluído o Estágio Docência, o Relatório de Atividades14deverá ser entregue
na Secretaria, com as devidas assinaturas, para aprovação pela Comissão de PósGraduação.
Maiores detalhes são encontrados na Resolução Conjunta 01/200115.

5.2 Súmulas das Disciplinas
ELE00001 – Instrumentação
Ementa:
Conceitos básicos; classificação de sistemas instrumentados; canal de medição:
sinais desejados, interferentes e modificantes; incerteza de uma medida: métodos
de medição e propagação das incertezas; calibração; principais transdutores sensores utilizados em instrumentação: termopares, extensômetros de resistência elétrica e transdutores indutivos; condicionadores de sinais para transdutores sensores; indicadores: instrumentos analógicos e digitais, registradores gráficos e osciloscópios. Análise de sistemas de automação e instrumentação usando diagrama de
blocos.
Bibliografia:
Doebelin, E.O., "Measurement Systems Application and Design", 4th ed., McGrawHill, New York, 1990.
Dally, J.W., Riley, W.F. and McConnell, K.G., "Instrumentation for Engineering
Measurements", John Wiley, New York, 1984.
Borchardt, I.G., e Gomes, A.F., "Termometria Termoelétrica, Termopares", Editora
Sagra, Porto Alegre, 1979.
Borchardt, I.G., e Zaro, M.A., "Extensômetros de Resistência Elétrica", Editora da
Universidade, UFRGS, Porto Alegre, 1982.

ELE00002 – Sistemas de Automação
Ementa:
Instrumento analógico e digital; blocos de um sistema de automação digital; exemplo de instrumento digital; microprocessadores, microcontroladores; memória e
dispositivos de entrada/saída; conversores analógicos/digitais e digitais/analógicos;
tabelas em instrumentos digitais; conceitos básicos sobre sistemas operacionais
tempo-real: processos (tasks), sincronização, concorrência, comunicação; sistemas
distribuídos e barramentos industriais. Linguagens de programação: linguagens
definidas na norma IEC1131 (linguagem de relés, blocos funcionais, texto estruturado.
Bibliografia:
13
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Coulouris, G., Dollmore, J., Kindberg, T., "Distributed Systems Concepts and Design", 2nd ed., Addison Wesley, Massachusetts, 1994/95.
Milenkovic, M., "Operating Systems", 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1992.
Tanembaum, M. O., "Modern Operating Systems", Prentice-Hail, New Jersey, 1992.
Sheingold, D.H., "Analog-Digital conversion handbook, Prentice-Hall - Analog Devices Inc., New York, 1986.
Lang, T.T., and McGhee, J., "Computerized Instrumentation", John Wiley, Chichester, 1991.

ELE00003 – Transdutores
Ementa:
O transdutor: acoplamento com o meio e função de transferência; tipos de transdutores; sensibilidade às grandezas desejadas, interferentes e modificantes. Medida
de movimento; transdutores de força e torque; transdutores de pressão e medida
de som; transdutores de fluxo em líquidos e gases; medida de temperatura e fluxo
de calor; transdutores diversos. Processos de fabricação de circuitos integrados e
microssistemas, microssensores e microatuadores. Modelamento e simulação de
transdutores.
Bibliografia:
Doebelin, E.O. "Measerement Systems", MacGraw-Hill, New York, 1975.
Nakra, B.C., "Instrumentation Measurement and Analisys", MacGraw-Hill, New
York, 1977.
Fraden, J., "AIP Handbook of Modern Sensors American Institute of Physics", New
York, 1993.
Westbrook, M. H. Turner, J. K., "Automative Sensor", IOB Publishing Ltda., New
York, 1994.

ELE00004 – Processamento Avançado de Sinais
Pré-requisitos: ELE00027
Ementa:
Transformadas: Wavelets, "discrete cosine", Karhunen-Loeve; sistemas mutirate e
bancos de filtros baseados em "cosine modulated", filtros adaptativos: modelos
paramétricos de sinais, processamento ótimo de sinais por mínimos quadrados;
processamento adaptativo de sinais, algorítimos adaptativos LMS e RLS; aplicações
de filtros adaptativos; filtros adaptativos em sub-bandas.
Bibliografia:
Vaidyanathan, P.P., Multirate Systems and Filter Banks, Prentice-Hall, New Jersey,
1993.
Rao, K.R., and Yip, P., Discrete Cosine Transform: Algorithms, Advantages, Applications, Academic Press, San Diego, 1990.
Ruskai et. al., eds., Wavelets and their Applications, Jones and Bartlett Pub., Boston, 1992.
Clarkson, P.M., Optimal and Adaptive Signal Processing, CRC Press, Miame, 1993.
Haykin, S., Adaptive Filter Theory, 2nd ed., Prentice-Hall, New Jersey, 1991.

ELE00005 – Processamento de Imagens
Ementa:
Sinais bi-dimensionais (imagens); transdutores para imagens; aquisição, filtragem,
transformação e restauração de imagens. Segmentação e classificação. Elementos
de reconhecimento de padrões aplicados a imagens. Noções de codificação, compressão e transmissão de imagens.

Bibliografia:
Gonzalez, R.C., and Woods, R.E., "Digital Image Processing", Addison-Wesley, Massachusetts, 1993.
Jain, A.K., "Fundamentals of digital Image Processing", Prentice-Hall, New Jersey,
1989.
Mascarenhas - MCT, Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, São José dos Campos,
1989.
Brady, J.M. and Michael, B.J.M., "Computer Vision", Amsterdan North-Holland,
Holanda, 1981.
Watkins, C.D., Sadum, A., and Marenca, S., "Modern Image Processing: Warping,
Morphing, and Classical Techniques", Boston Academic Press Professional, Boston,
1993.
Kovalevsky, V.A., "Image Pattern Recognition", Springer-Verlag, Berlin, 1980.
Andrews, H.C. and hunt, B.R., "Digital Image rEstoration", Prentice-Hall, New Jersey, 1977.
Pratt, W.K., "Digital Image Processing", John Wiley, New York, 1978.
Lim, J.S., "two-Dimensional Signal and Image Processing", Prentice-Hall Signal
Processing Series, Englewood Cliffs, NJ, 1990.
Weeks Jr., A.R., "Fundamentals of Electronic Image Processing", SPIEE/IEEE Series
on Imagins Science & Engineering-Edward R. Dougherty, Editor, SPIEE/IEEE Press,
FO, 1996.

ELE00006 – Eletrônica Avançada
Ementa:
Amplificadores operacionais, pré-amplificadores e amplificadores de instrumentação; circuitos de linearização; filtros ativos e chaveados; modulação: AM, FM, PCM,
PWM< PPM, etc; intermodulação e modulação cruzada; demodulação; amplificadores síncronos: "lock-in" e chopper; PLL (analógico e digital); ruído e interferência
em circuitos eletrônicos; ruído em dispositivos eletrônicos.
Bibliografia:
Tobey, G.E., Graeme, J.G., and Huelsman, L.P., "Operational Amplifiers, Design and
Applications", McGraw-Hill - Burr-Brown, New York, 1971.
Grame, J.G., "Aplicattions of operational Amplifiers, Third-Generation Techniques",
McGraw-Hill-Burr-Brown, New York, 1973.
Wong, O., "Function Circuits, Design and Applications", McGraw-Hill - Burr-Brown,
New York, 1976.
Ott, H.W., "Noise Reduction Techniques in Electronic Systems", 2nd ed., John
Wiley, New York, 1998.
Valkenburg, M.E., "Analog Filter Design", Hoet, Rinehart and Winston, New York,
1982.
Gardner, F.M., "Phaselock Techniques", John Wiley, New York, 1979.
Darayanani, G., "Principles of Active Network Synthesis and Design", John Wiley,
New York, 1976.
Haykin, S., "An Introduction to Analog & Digital Communications", John Wiley, New
York, 1989.
Kennedy, G., "Electronic Communication Systems", McGraw-Hill, New York, 1970.
Ziemer, R.E. and Peterson, R.L., "Introduction to digital Communication", Maxwell
Macmillan, 1992.
Taylor, F.J., "Principles of Signals and Systems", McGraw-Hill, 1994.
Schwartz, M., "Information, Transmission, Modulation and Noise", 2nd ed.,
McGraw-Hill, New York, 1970.
National, linear Applications handbook.
Manuais de fabricantes e Application Notes, como: Burr-Brown, Analog Devices,
PMI, National, Texas, Harris, RCA, Philips, etc.

Publicações periódicas relacionadas ao assunto (Bibliotecas Eng., Física e Info.)

ELE00007 – Circuitos Integrados Analógicos
Ementa:
Técnicas de layout. Elementos básicos para o projeto de circuitos analógicos: chaves, resistores, referências de tensão/corrente, etc. Amplificadores operacionais,
filtros, conversores A-D/D-A, osciladores, PLLs, sensores, etc. Circuitos modo corrente. Teste e testabilidade de circuitos e mistos. Ferramentas computacionais de
auxílio ao projeto e ao teste.
Bibliografia:
Geiger, R.L., Allen, P.E., and Strade, N.R. VLSI Design Techniques for Analog and
Digital Circuits, McGraw Hill, New York, 1990.
Sedra, A.S., and Smith, K.C., Microeletrônica, Makran Books do Brasil, Rio de Janeiro, 1995.
Allen, P.E., and Holdberg, D.R., CMOS Analog Circuit Design, Holt, Rinehart and
Winston, New York, 1987.
Gray, P., Hodges, D., and Brodersen, R., Analog MOS Integrated Circuits, IEEE
Press, New York, 1980.
Gregorian, R., and Temes, G.C., Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processig, John Wiley, New York, 1986.
Unbehauen, R., and Cichocki, A., MOS Switched-Capacitor and Continuos-Time Integrated Circuits and Systems, Springer-Verlag, 1989.
Tsividis, Y.P., Operation and Modeling of MOS Transistor, John Wiley, New York,
1987.

ELE00008 – Prototipação de Circuitos Integrados Digitais
Ementa:
VHDL, linguagem de descrição de hardware; componentes programáveis; circuitos
analógicos programáveis e limitações; prototipação de placas; emulação de hardware; prototipação de software; especificação de sistemas complexos; pipeline e
arquitetura de máquinas dedicadas.
Bibliografia:
Feucht, D., "Handbook of Analog Circuit Design", Academic Press, San Diego, CA,
1990.
Camposano, r. & Wolf, W., Editors, "High Level VLSI Synthesis", Kluwer Academic
Publishers, Massachusetts, 1991.
Cohn, J., et al., "Analog Deice-Level Layout Automation", kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 1994.
Gajski, D., Dutt, N., Wu, A. & Lin, S., "High-Level Synthesis, Introduction to Chip
and System Design", kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 1992.
Gregoriam, R. and Temes, G., "Analog Integrated Circuits for Singal Processing",
John Wiley, New York, 1986.
Michel, P., Lauther, U., and Duzy, P., "the synthesis approach to digital systems
design", Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 1992.
Shoji, M., "CMOS Digital Circuits Technology", Prentice-Hall, New Jersey, 1988.
Silva-Martinez, J., Steyaert, M., and Sansen, W., "high Performance ContinuousTime Filters", Kluwer Publishers, Massachusetts, 1993.
Unbehauen, R., and Cichocki, Aa., "MOS Switched-Capacitor and Continuous-Time
Integrated Circuits and Systems", Springer-Verlang, Berlin, 1989.
Van de Plassche, R., "Integrated Analog-to-Digital and Digital-to-Analog Converters", Kluwer Publishers, Massachusetts, 1994.

ELE00009 – Projeto VLSI
Ementa:
Técnicas de grandes projetos. Partição HW/SW e analógico-digital. Ferramentas de
CAD para geração automática. Estudo de circuitos-exemplo. Desenvolvimento de
projeto. A escolha do projeto é função do perfil do aluno e dos trabalhos em andamento (analógico, digital ou misto).
Bibliografia:
Geiger, R.L., Allen, P.E., and Strade, N.R., VLSI Design Techniques for Analog and
Digital Circuits, McGraw-Hill, New York, 1990.
Sedra, a.S., and Smith, K.C., Microeletrônica, Makran Books do Brasil, Rio de Janeiro, 1995.
Weste, N.H.E., and Eshranghian, K., Principles of CMOS VLSI Design: a System
Perspective, 2nd ed., Addison-Wesley, Massachusetts, 1992.
Glasser, L.A., and Dobberpuhl, D.W., The Design and Analysis of VLSI Circuits, Addison-Wesley, Massachusetts, 1985.

ELE00010 – Física de Semicondutores
Ementa:
Revisão de semicondutores: estrutura cristalina, bandas de energia, semicondutor
intrínseco e dopagens, resistividade, mobilidade, transporte em semicondutores:
deriva e difusão, geração e recombinação em semicondutores, equações básicas
dos semicondutores; efeito Hall, junções P-N, junções metal-semicondutor, junções
MOS; sensores e semicondutor e dispositivos optoeletrônicos: estruturas básicas,
princípios de operação, principais características e limitações, modelos equivalentes, aplicações e tecnologias.
Bibliografia:
Sze, S.M. "Physics of Semiconductor Devices", john Wiley, New York, 1981.
Grove, A.S., "Physics and Technology of Semiconductor Devices", John Wiley, New
York, 1967.
Schroder, D.K., "Semiconductor Material and evice Characterization", John Wiley,
New York, 1990.
Tyagi, M.S., "Introduction to Semiconductor Material and Devices", John Wiley, New
York, 1991.

ELE00011 – Atuadores e Dispositivos Eletromagnéticos
Ementa:
Conversão Eletromecânica de Energia. Materiais ferromagnéticos, piezoelétricos, e
imãs aplicados a dispositivos eletromagnéticos. Modelagem do sistema eletromecânico. Função de transferência de dispositivos eletromagnéticos. Estudo de dispositivos: acionadores de válvulas, motores de passo, motores de relutância chaveados
c.c. sem escovas, motores síncronos, motores lineares, atuadores rotativos de
curso limitado e motores ultrasônicos. Transdutores eletromagnéticos de posição.
Acionamentos de atuadores.
Bibliografia:
Kenjo, T., Stepping Motors and their Microprocessor Controls, Osford University
Press, UK, 1984.
Miller, T.J.E., Brushless Permanent-Magnet and Reluctance Motor Drives, Oxford
University Press, 1989.
Gieras, J.F., Linear Inductions Drives, Osford University Press, 1994.
Sashida, S. and Kenjo, T., An Introduction to Ultrasonic Motors, Oxford University
Press, UK, 1993.

Nasar, S. and Boldea, I., Linear Electric Motors: Theory, Design and Practical Applications, Prentice-Hall, New Jersey, 1987.
Busch-Vishniac, I.J., Electromechanical Sensors and Actuators, Springer Verlag,
1999.
Beaty, H.W.Et alli, Electric Motor Handbook, McGraw hill Text, 1998.
Krause P., Analysis of Electric Machinery, IEEE Press, 1995.
Hamdi, E.S., Hamdi, H.S., Design of Smmall Electrical Machines, John Wiley &
Sons, 1994.

ELE00012 – Barramentos Industriais
Ementa:
Conceitos básicos de redes de computadores. Definição de sistemas abertos (modelo ISO/OSI). Nível físico, enlace de dados: algoritmos de detecção e correção de
erro, redes, transporte e aplicação. Barramentos industriais para automação e instrumentação: IEEE488, variantes do VMEbus, Profibus, Fieldbus, etc.
Bibliografia:
Tanaembaum, A.S. "Redes de Computadores - 2a Edição Americana, Campus, Rio
de Janeiro, 1994.
Soares, L.F.G., Lemos. G. e Colcher, S., "Redes de Computadores - Das LANs,
MANs e WANs as Redes ATM", Campus, Rio de Janeiro, 1995.
Bender, K., "Profibus - The Fieldbus for Industrial-Automation", Prentice Hall, New
Jersey, 1995.
The Institute of Eletrical and Electronics Engineers, Inc., "Token-Passing Bus Access
Method and Physical Layer Specifications - IEEE Std 802.4-1995 (ISO/DIS
8802-4)", IEEE Inc., New York, 1985.
The Institute of Eletrical and Electronics Engineers, Inc., "Token-Ring Access Mthod
and Physical Layer Specifications - IEEE Std 802.5-1985 (ISO/DP 8802-5)", IEEE
Inc., New York, 1985.
Valenzano, A., Demartini, C, and Ciminiera, L., "Map and Top Communications Standards and Applications", Addison-Wesley, Massachusets, 1992.

ELE00013 – Sistemas de Tempo Real
Ementa:
Definição. Classificação de sistemas tempo-real. Sistemas operacionais: algoritmos
de escalonamento, Conceito de microkernel, arquiteturas de hardware. Linguagens
de programação; linguagens definidas na norma IEC1131 (linguagem de relés, blocos funcionais, texto estruturado, etc...). Estudo de linguagens de alto nível para
aplicações em tempo-real: PEARL, ADA e extensões de C/C++ para aplicações em
tempo-real.
Bibliografia:
Burns, a. and Wellings, A. Real-Time Systems and Programing Languages. AddisonWesley, 1997, 2nd Edition.
Kopets, H. Real-Time Systems. Design Principles for Distributed Embedded Applications. kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 1997.
Douglass, B., Doing Hard Time: Developing Real-Time Systems with UML. Objects,
Frameworks and Patterns, Addison-Wesley, 2000.
Bibliografia complementar:
Halang, W. and Stoyenko, a. Comparative Evaluation of High-Level Real-Time Programming Languages. Real Time Systems 2, Kluwer Academic publishers, 1990.
Halang, W. and Stoyenko, A. Constructiong Predictable Real-Time Systems, kluwer
Academic Publishers, 1991.

Ward, P and Mellor, s. Structured Development for Real-Time Systems, Yourdon,
1985. (3 volumes).
LEE, Y.H. and Krishna, C. Readings in Real-Time Systems. IEEE Computer Society
Press, 1993.
Ripps, D.L., Guia de Implementação pára Programação em Tempo-Real, Campus Série Yourdon Press, Rio de janeiro, 1993.
Hatley, D.J. e Pirbhai, I.A. Estratégias para Especificação de Sistema em TempoReal, Makron Books, São Paulo, 1990.
Son, S.H., Advances in Real-Time Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1994.
Coulouris, G., Dollmore J. and Kindberg, T., Distributed Systems Concepts and Design, 2nd Ed., Addison-Wesley, Massachusetts, 1994/95.
Milenkovic, M., Operating Systems, 2nd Ed., McGraw-Hill, New York, 1992.
Tanembaum, M.O., Modern Operating Systems, Prentice-hall, New Jersey, 1992.
Artigos de periódicos recomendados e manuais dos produtos utilizados.

ELE00014 – Métodos de Elementos Finitos Aplicados a Campos
Ementa:
Método de elementos finitos: conceitos básicos do método dos elementos finitos.
Formulação e aplicação à análise de campos elétricos e magnéticos 2D e 3D. Préprocessamento, definição e preparo do problema por análise, geração da malha,
tipos de elementos, potenciais, condições de contorno. Modelagem de Materiais
para análise. Solução e Processamento. Visualização de solução. Validação do modelo numérico. Coupled Problems (solução eletromagnética e térmica conjugadas).
Obtenção da solução global. Método de diferenças finitas: esquemas de diferenças
para equações elípticas, parabólicas e hiperbólicas; estudos de estabilidade e de
consistência; aplicações.
Bibliografia:
Binns, K.J., Lawrenson, P.J., and Trowbridge, C.W., The analytical and numerical
solution of electric and magnetic fields, John Wiley, New York, 1992.
Hoole, S.R.H., Computer-aided Analysis and Design of Eletromagnetic Devices, Elsevier Science, US, 1989.
Lowther, D.A. and Silvester, P.P., Computer-aided design in magnetics, SpringerVerlag, New York, 1986.
Silvester P.P and Ferrari, R.L., Finite Elements for Electrical Engineers, 2nd Ed.,
Cambridge University Press, UK, 1990.
Bertotti, G., Hysteresis in Magnetism: For Physicists, Materials Scientists and Engineers (Eletromagnetism), Academic Press.
Neittaanmäki P. et alli, Inverse Problems and optimal design in electricity and magnetism, Oxford University Press, 1995.
Ida, N. and Bastos, J.P.A., Eletromagnetics and Calculation Fields, Springer Verlag,
1997.
Bastos, J.P.A., Eletromagnetismo e Cálculo de Campos, UFSC.

ELE00016 – Sistemas de Controle Multivariáveis
Pré-requisitos: ELE00017 ou ELE00023
Ementa:
Realimentação de estados. Observadores de estado. Realimentação estática e dinâmica de saída. Problema de seguimento de referência e rejeição de perturbações.
Controle linear quadrático. Introdução ao controle robusto.
Bibliografia:
C.T. Chen. "Linear Systems Theory and Design". holt, Rinehart and Wiston, 1984.
T. Kailath. "Linear Systems". Prentice-Hall-Inc., 1980.

J.M. Maciejowski. "Multivariable Feedback Design". Addison-Wesley, 1990.
H. Kwakernak, R. Sivan. "Linear Optimal Control". Wiley, N.Y., 1982.
W.M. Wonham. "Linear Multivariable Control, a Geometric Approach". springer-Veralg, 1979.
P. Dorato, C. Abdallan, V. Cerone. "Linear-Quadratic Control - An Introduction".
Prentice-Hall, 1995.
K. Zhou, J. Doyle, K. Glover. "Robust and optimal Control". Prentice-Hall-Inc.
Artigos publicados em revistas e congressos internacionais.

ELE00018 – Análise de Sistemas Magnéticos
Ementa:
Equações básicas do magnetismo. Medidas magnéticas. Materiais ferromagnéticos
macios: aços para fins elétricos, metais amorfos e materiais compósitos. Imãs permanentes. Caracterização de propriedades magnéticas de materiais. Análise de
circuitos magnéticos. Método de redes de relutância. Topologias de circuitos magnéticos: magnetizadores, concentração de fluxo, arranjos de Halbach.
Bibliografia:
Bastos, J.P.A., Eletromagnetismo e Cálculo de Campos, UFSC, 1994.
Bozort, R.M., Ferromagnetismo, IEEE Press, 1978.
Campbell, P., Permanent Magnetic Materiais and their Applications, Cambridge University Press, 1994.
Chai, Hi-Dong, Electromechanical Motion Devices, Prentice-Hall, 1997.
Chen, Chih-Wen, Magnetism and Metallurgy of soft Magnetic Materials, Dover,
1986.
Jiles, David, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Champmann & Hall,
1991.
Lall, Chaman, Soft Magnetism: Fundamentals of Powder Metallurgy and Metal Infection Molding, Metal Powder Industries.
Abele, Manilo G., Structures of permanent magnets: generation of unifor fields, J.
Wiley, 1993.
Sykulski, J.K., Computational Magnetics, Chapman & Hall, 1995.

ELE00019 – Introdução aos Processos Estocásticos
Ementa:
Classificação dos sinais; Revisão de probabilidade e Estatística; definições básicas
de processos estocásticos; Processos estocásticos estacionários; Estimação e erros
estatísticos; Aquisição e processamento de sinais digitais estocásticos.
Bibliografia:
Random Data: Analysis and Measurement - J.S. Bendat & A.G. Persol. Wiley-intersciense piblication.
Randon Signal Processing - D.F. Mix. Prentice-Hall, Inc.
Bibliografia Complementar:
Discrete Random Signals and Statistical Signal Processing - C.W. Thierrien. Prentice-Hall, Inc.
Probability, Random Variables and Stochastic Processes - A. Papoulis. McGraw-Hill
inc.

ELE00020 – Análise de Sistemas de Energia
Pré-requisitos: ELE00017 ou ELE00023
Ementa:

Representação dos elementos constituintes dos sistemas. Modelagem. Análise de
fluxo de carga. Introdução à análise e operação de sistemas de potência em nível
de transmissão e geração. Capacitar o aluno à concepção e aplicação e programas
computacionais para análise de fluxo de carga e planejamento da operação.
Bibliografia:
Elgerd, O.I., Introdução à Teoria de Sistemas de Energia Elétrica. McGraw-Hill,
1978.
Gross, C.A. Power Sytem Analysis. John Wiley & Sons. EUA, 1986.
Monticelli, A., Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica, Edgard Blücher, 1983.
Stagg, G.W. El-Abiad, A.H., Computação Aplicada a Sistemas de Geração e Transmissão de Potência. Guanabara Dois. 1979.
Stevenson, W.D., Elementos de Análise de Sistemas de Potência. McGraw-Hill,
1986.
Fortunato, L.A.M., Araripe Neto, T.A., Albuquerque, J.C.R. e Pereira, M.V.F., Introdução ao Planejamento da Expansão e Operação de Sistemas de Produção de Energia Elétrica. EDUFF-Editora Universitária, 1990.

ELE00021 – Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica
Pré-requisitos: ELE00017 ou ELE00023 e ELE00020
Ementa:
Estrutura atual do setor elétrico brasileiro. Métodos e Modelos para análise energético-econômica de sistemas de energia elétrica. Planejamento da expansão de sistemas de energia elétrica.
Bibliografia:
Fortunatto, L.A.N., Araripe Neto, T.A., Albuquerque, J.C.R. e Pereira, M.V.F. Introdução ao Planejamento da Expansão e Operação de Sistemas de Produção de Energia Elétrica. EDUFF-Editora Universitária, 1990.
Forrestes, J.W., Principles of System, 2nd Ed., Productivity Press, Oregon, 1990.
Hunt, S., Shuttleworth, G., Competition and Choice in Electricity. John Wiley & Sons
Ltda., 1996.
Silva, E.L., Formação de Preços em Mercados de Energia Elétrica. Editora Sagra
Luzzato, 2001.
rtigos técnicos.

ELE00022 – Sistemas não-lineares
Pré-requisitos: ELE00017 ou ELE00023
Ementa:
Análise de sistemas dinâmicos não-lineares de tempo contínuo: elementos críticos,
método indireto de Liapunov, método direto de Liapunov.
Bibliografia:
Livro Texto:
Khalil, H.K. - Nonlinear Systems, 2a. Edição. Prentice-Hall, 1996.
Bibliografia Complementar:
Satry, S. - Nonlinear Systems. Spinger-Verlag, New York, 1999.
Seydel, R. - Pratical bifurcation and Stability Analisys. 2a. edição, springer-Verlag,
New York, 1994.
Sepulchre, R., Jankovic, M., Kokotovic, P. - Constructive Nonlinear Control, Londres, 1997.

ELE00023 – Sistemas Lineares
Ementa:
Álgebra linear - espaços vetoriais e operadores lineares. Sistemas dinâmicos lineares de tempo contínuo e de tempo discreto - descrições (por convolução e em espaço de estados), soluções e propriedades (estabilidade, controlabilidade e observabilidade).
Bibliografia:
Chen, C.T. - Linear System Theory and Design. 3ª edição, Oxford University Press,
1999.
Lipschutz, S. - Álgebra Linear. 2ª Edição, McGraw-Hill, 1978.
Bibliografia Complementar:
Zadeh, L.A; Desoer, C.A. - Linear Systems Theory. Springer-Verlag, 1979.
Haykin, S.; Van Veen, B. - Sinais e Sistemas. Bookman, Porto Alegre, 2001.
Boldrini, J.L.; Costa, S.I.R.; Figueiredo, V.L.; Wetzler, H.G. - Álbebra Linear. 3ª
Edição, Harbra, 1984.
Steinbruch, A.; Winterle, P. - Álgebra Linear. McGraw-Hill, 1987.

ELE00024 – Introdução à Visão Computacional
Ementa:
Câmeras, radiometria, cor, sombra e sombreamento, representação de imagens,
texturas, estrutura de cenas a partir de imagens e movimento, estrutura de imagens e regiões, reconhecimento de padrões e estimação de movimento em seqüências de imagens.
Bibliografia:
David Forsyth e Jean Ponce - Computer Vision: A Modern Approach, Prentice-Hall,
2002.
Linda Shapiro e George Stockman - Computer Vision, Prentice-Hall, 2001.
Artigos selecionados de revistas especializadas (ex.: IEEE Trans. on PAMI, entre
outras), anais de conferencias especializadas sobre visão computacional, e notas
técnicas de fabricantes de sistemas.

ELE00025 – Proteção Digital de Sistemas Elétricos de Potência
Pré-requisitos: ELE00020
Ementa:
Introdução à Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. Princípios Operacionais de
Relés. Proteção non-pilot do tipo Sobre-Corrente e Distância de Linhas de Transmissão. Proteção pilot de linhas de Transmissão. Proteção de Geradores, Transformadores e Barras. Proteção Digital. Aspectos de Proteção em Fenômenos de Sistemas de Potência. Monitoramento de Sistemas de Potência. Localização de Faltas em
Sistemas Elétricos.
Bibliografia:
Horowitz, S., Phadke, A.: Power System Relaying - Second Edition, Research Studies Press Ltd., 1995.
Phadke, A., Thorp, J.: Computer Relaying for Power Systems, Research Studies
Press Ltd., 1988.
Anderson, P.: Power System Protection - First Edition, McGrawHill and IEEE Press,
2000.
Kindermann, G.: Proteção de Sistemas Elétricos de Potência - Primeira Edição,
Edelbra, 1999.
Sing, L.: Digital Protetion - First Edition, John Wiley and Sons.

ELE00026 – Comunicação Digital
Pré-requisitos: ELE00019
Ementa:
Processamento de Sinais Determinísticos. Processamento de Sinais Estocásticos.
Representação de Sinais e Sistemas na Banda Básica e na Banda Passante. Espaço
Vetorial de Sinais. Modulação Digital. Detecção Probabilística. Análise de Desempenho de Receptores Ótimos em canais AWGN (Additive White Gaussian Noise Channel). Limites da Comunicação. Simulação de Sistemas de Comunicação Digital.
Bibliografia:
Barry, J. R., Lee E. A.; Messerschmit, D. G. Digital Communication. 3th ed. Boston:
Kluwer Academic Publishers, 2004.
Proakys, J. G. Digital Communications. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001.
Wozencraft, J. M., Jacobs, I. M. Principles of Communication Engineering. New
York: John Wiley & Sons, 1965.
Jeruchim, M. C., Balaban, P. B., Shanmugan, K. S. Simulation of Communication
Systems: modeling, methodology and techniques. 3th ed. Boston: Kluwer Academic
Publishers, 2000.

ELE00027 – Processamento Básico de Sinais Digitais
Ementa:
Sinais e Sistemas Digitais. Transformada de Fourier de Tempo Discreto. Transformada Z. Análise de Sistemas Digitais por Transformadas. DFT e FFT. Projeto de
Filtros Digitais. Tipos de implementações.
Bibliografia:
Oppenheim & Schaffer: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, Inc., NJ,
1989.
Oppenheim & Schaffer: Discrete-Time Signal Processing. 2.ed. Prentice-Hall, Inc.,
NJ, 1999.
Proakis & Monalakis: Introduction to Discrete-Time Signal Processing. MacMillan
Press, Inc., 1989.
Oppenheim, Willsky & Young: Signals and Systems. Prentice-Hall, Inc., NJ, 1983.
Monson Hayes: "Processamento Digital de Sinais - Coleção Schaum". Bookman Artmed Editora, Porto Alegre, RS, 2006.

ELE00028 – Robótica Industrial
Ementa:
Movimento de corpos rígidos. Modelagem cinemática. Modelagem dinâmica. Geração de trajetórias. Controle de robôs. Programação de robôs.
Bibliografia:
H. Asada and J.J. E. Slotine. Robot Analysis and Control. John Wiley & Sons, New
York, USA, 1986.
J.J. Craig. Introduction to Robotics Mechanics and Control. Addison-Wesley, second
edition, 1989.
K.S. Fu, R.C. Gonzales, and C.S.G. Lee. Robotics Control, Sensing, Vision and Intelligence. Industrial Engineering Series. MacGraw-Hill, New York, 1987.
J.C. Latombe. Robot Motion Planning. Number 124 in Kluwer International Series in
Engineering and Computer Science. Kluwer Academic Publishers, 1991.
R.M. Murray, Z. Li, and S.S. Sastry. Mathematical Introduction to Robotic Manipulation. CRC Press, Boca Raton, FL, 1994.
V.F. Romano, editor. Robótica Industrial Aplicação na Indústria de Manufatura e de
Processos. Edgard Blücher, São Paulo, 2002.

M.W. Spong and M. Vidyasagar. Robot Dynamics and Control. John Wiley & Sons,
1989.

ELE00040 – Trabalho Individual I (Mestrado)
Ementa:
Conteúdo variável de acordo com o plano de trabalho proposto.
Bibliografia:
Conteúdo variável de acordo com o plano de trabalho proposto.

ELE00041 – Trabalho Individual II (Doutorado)
Ementa:
Conteúdo variável de acordo com o plano de trabalho proposto.
Bibliografia:
Conteúdo variável de acordo com o plano de trabalho proposto.

Tópicos Especiais do PPGEE
São disciplinas oferecidas durante o curso de Mestrado e Doutorado do PPGEE. Elas
não possuem ementas, pois o seu conteúdo é variável de acordo o subtítulo oferecido no trimestre respectivo.

5.3 Seqüência Recomendada

6 Professores
6.1 Quadro Permanente
Prof. Adalberto Schuck Junior
e-mail: schuck@ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/3442674071464325
Orientador de Mestrado.
Doutor em Engenharia (PPGEMM), UFRGS - Porto Alegre, BRASIL.
Áreas de interesse:
• Processamento de Sinais e Imagens em Engenharia Biomédica
• Instrumentação Biomédica
• Aplicações de Transformações Integrais
Prof. Alexandre Sanfelice Bazanella
e-mail: bazanela@ece.ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/7869808921788205
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Engenharia Elétrica, UFSC - Florianópolis, BRASIL.
Áreas de interesse:
• Controle de Sistemas de Potência
• Aplicações de Controle Robusto e Adaptativo
• Sistemas Não Lineares
Prof. Altamiro Amadeu Susin
e-mail: altamiro.susin@ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/6766389440522985
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Informática, INPG - Grenoble, FRANÇA.
Áreas de interesse:
• Microeletrônica
• Processamento de Sinais
• Sistemas Digitais
Prof. Álvaro A. Almeida Salles
e-mail: 00009148@ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/7055911555720833
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Ciências, London University - Londres, INGLATERRA.
Áreas de interesse:
• Comunicações Óticas
• Dispositivos Optoeletrônicos
• Fotônica
Prof. Ály Ferreira Flores Filho
e-mail: aly.flores@ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/7052451135844502
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Engenharia Elétrica, Cardiff University, PAÍS DE GALES, REINO UNIDO.
Áreas de interesse:
• Máquinas Elétricas
• Materiais Magnéticos
• Atuadores

Prof. Arturo Suman Bretas
e-mail: abretas@ece.ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/1115674574513907
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Engenharia Elétrica, Virginia TECH - EUA.
Áreas de interesse:
• Proteção Digital de Sistemas Elétricos de Potência
• Restabelecimento Automático de Sistemas Elétricos de Potência
• Localização de Faltas de Sistemas Elétricos de Potência
Prof. Carlos Eduardo Pereira
e-mail: cpereira@ece.ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/7437115504621985
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Engenharia Elétrica, Stuttgart University - Stuttgart, ALEMANHA.
Áreas de interesse:
• Automação Industrial
• Sistemas de Tempo-Real
• Técnicas de Orientação a Objetos
Prof. Gilson Ignácio Wirth
e-mail: wirth@ece.ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/1745194055679908
Orientador de Mestrado.
Doutor em Engenharia Elétrica, Universitaet Dortmund, Unido, ALEMANHA.
Áreas de interesse:
• Microeletrônica
• Modelagem de Dispositivos MOS
• Materiais e Componentes Semicondutores
Prof. Jacob Scharcanski
e-mail: jacobs@inf.ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/1879817973802031
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Systems Design Engineering, University of Waterloo, CANADÁ.
Áreas de interesse:
• Processamento de imagens e vídeos
• Compressão de imagens e vídeos
• Reconhecimento de padrões
• Processamento de dados multimídia e comunicações
Prof. João Manoel Gomes da Silva Junior
e-mail: jmgomes@ece.ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/2208298461229427
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Engenharia de Controle, UPS/LAAS - Toulouse, FRANÇA
Áreas de interesse:
• Controle Sob Restrições
• Controle Robusto
• Teoria de Sistemas Lineares
Prof. Luigi Carro
e-mail: carro@ece.ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/8544491643812450
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Ciências da Computação, UFRGS -Porto Alegre, BRASIL.

Áreas de interesse:
• Projetos conjuntos de Hardware e Software
• Síntese de Microprocessadores
• Prototipação Rápida de Sistemas
• Circuitos Não-Lineares e Técnicas de DSP
Prof. Marcelo Soares Lubaszewski
e-mail: luba@ece.ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/5265254209364825
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Informática, INPG - Grenoble, FRANÇA.
Área de interesse:
• Teste de Circuitos, Placas e Sistemas
Prof. Roberto Petry Homrich
e-mail: roberto.homrich@ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/4997901432099165
Orientador de Mestrado.
Doutor em Engenharia Elétrica, UNICAMP - Campinas, SP, BRASIL.
Áreas de interesse:
• Dispositivos Elétricos e Magnéticos
• Eletromagnetismo
• Supercondutividade aplicada
• Transdutores
Prof. Roger Pierre Fabris Hoefel
e-mail: roger.hoefel@ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/4437400042986085
Orientador de Mestrado.
Doutor em Engenharia Elétrica, UNICAMP - Campinas, SP, BRASIL.
Áreas de interesse:
Comunicação Digital
• Comunicações Sem Fio
• Processamento de Sinais para Comunicações Sem Fio
• Protocolos de Acesso ao Meio para Transmissão de Dados em Sistemas
Sem Fio 3G e 4G
Prof. Walter Fetter Lages
e-mail: fetter@ece.ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/3995870391903682
Orientador de Mestrado e Doutorado.
Doutor em Engenharia Eletrônica e Computação, ITA - São José dos Campos, BRASIL.
Áreas de interesse:
• Robótica
• Controle por Computador
• Controle Adaptativo
• Arquitetura de Computadores
• Visão Computacional

6.2 Colaboradores
Profª. Gladis Bordin Schuch
e-mail: 00006618@ufrgs.br

CV: http://lattes.cnpq.br/4594313335702702
Orientadora de Mestrado.
Doutora em Engenharia Elétrica, UFSC - Florianópolis - BRASIL.
Áreas de interesse:
• Sistemas de Energia
Prof. Renato Machado de Brito
e-mail: 00004210@ufrgs.br
CV: http://lattes.cnpq.br/5478725180425055
Orientador de Mestrado.
Doutor em Engenharia Elétrica, UFRGS - Porto Alegre, BRASIL.
Áreas de interesse:
• Instrumentação Eletro-Eletrônica
• Transdutores e Sensores
• Sistemas de Aquisição de Dados

7 Laboratórios de Pesquisa no PPGEE
7.1 Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica oferece Cursos de Pós-Graduação, nos níveis de Mestrado e de Doutorado, na área de concentração em Automação e Instrumentação Eletro-Eletrônica com as seguintes linhas de pesquisa:
• Automação e Controle;
• Eletrônica e Comunicações;
• Processamento de Sinais;
• Transdutores e Instrumentação.
Os grupos de pesquisa estão organizados nos laboratórios listados a seguir.

7.2 Índice de Laboratórios
IEE - Laboratório de Instrumentação Eletro-Eletrônica
Sítio web: http://www.ufrgs.br/iee/
Linha de Pesquisa: Transdutores e Instrumentação.
Integrantes: Dr. Renato Machado de Brito (Coordenador), Dr. Adalberto Schuck Jr,
Dr. Roberto Homrich, MSc. Fernando Fontes Barbosa.
O IEE objetiva o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão na
área de Instrumentação Eletro-Eletrônica. Desenvolvimento de transdutores sensores e atuadores, o condicionamento analógico e digital dos sinais elétricos a eles
associados bem como a sua integração em sistemas automáticos de monitoração e
controle de processos.
Tópicos:
• Transdutores sensores: força, torque, pressão a base de extensômetros
de resistência elétrica, temperatura com termopares e termoresistores,
acelerômetros piezoelétericos, etc.;
• Condicionadores de sinais analógicos e digitais para transdutores sensores: amplificadores, fontes de referência, osciladores, conversão analógica digital e digital analógica, filtros ativos, etc.;
• Sistemas de aquisição de dados para uso na monitoração ou controle de
processos físicos reais utilizando técnicas analógicas e digitais, bem
como software aplicado a microcontroladores Intel 8098 e 801986 e a
microcomputadores PC.

LACOM - Laboratório de Comunicações
Sítio web:
Linha de Pesquisa: Eletrônica e Comunicações.
Integrantes:
O LACOM tem por objetivos desenvolver pesquisa, ensino e extensão especialmente
em : modelagem e caracterização de dispositivos e sistemas óticos, incluindo fibras
óticas, fontes (Lasers e LEDs), fotodetetores e acopladores, especialmente voltados
para sistemas óticos digitais de alta capacidade; modelagem e caracterização de
componentes e dispositivos de microondas e antenas.

Tópicos:
•
•
•

Modelagem de dispositivos semicondutores em heterojunções;
Instrumentação optoeletrônica e sensores óticos;
Dispositivos de microondas e antenas, incluindo efeitos biológicos de microondas e RF.

LAPROT - Laboratório de Prototipação e Teste
Sítio web:
Linha de Pesquisa: Eletrônica e Comunicações.
Integrantes:
O LAPROT destina-se ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão pertinentes à prototipação rápida e teste de sistemas eletrônicos dedicados.
No âmbito deste laboratório, circuitos dedicados são desenvolvidos em diferentes
tecnologias e com diferentes técnicas de projeto e teste.
Tópicos:
• Projeto conjunto de software e hardware;
• Projeto e teste de sistemas eletrônicos e de circuitos integrados dedicados;
• Desenvolvimento de técnicas de BIST analógico e digital.

LAPSi - Laboratório de Processamento de Sinais
Sítio web: http://www.lapsi.eletro.ufrgs.br/
Linha de Pesquisa: Processamento de Sinais.
Integrantes: Dr. Altamiro Amadeu Susin (Coordenador), Dra. Leticia Vieira Guimarães, Dr. Luigi Carro, M.Sc. Alexandre Ambrozi Junqueira, Dr. André Borin Soares,
Dr. Marcelo Negreiros (pesquisador), Eng. M.Sc. Adriane Parraga (doutorando),
Eng. M.Sc. Carla Diniz Lopes (doutorando), Alexsandro Cristovão Bonatto (mestrando), Vinicius Cristino Souza (mestrando), Gustavo Ilha (mestrando).
O LaPSI foi criado em 1991 com o objetivo de suprir a carência da Universidade em
linhas de pesquisa voltadas ao processamento de sinais e de imagens. Atualmente
abrange pesquisas nas áreas de algoritmos de processamento de sinal e imagem
digitais, arquiteturas de processamento de vídeo digital, filtragem adaptativa, implementando tanto software quanto hardware necessários à realização destas tarefas.
Tópicos:
• Desenvolvimento de algoritmos e de arquiteturas de hardware para
processamento de imagens;
• Processamento de imagens para formação, restauração e realce de imagens e para o reconhecimento de padrões;
• Processamento de sinais de voz para identificação de falante, reconhecimento de voz e compressão de sinais;
• Processamento de sinais bioelétricos e projeto de circuitos ASIC para
aquisição e tratamento de sinais bioelétricos;
• Teste de circuitos analógicos para SoC;
• Novos algoritmos para filtros adaptativos em banda completa e sub-bandas.

LASCAR - Laboratório de Sistemas de Controle, Automação e Robótica
Sítio web: http://www.automation.eletro.ufrgs.br/
Linha de Pesquisa: Automação e Controle.
Integrantes:
O LASCAR destina-se ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas à modelagem, projeto e implementação de sistemas de automação industrial;análise e projeto de sistemas de controle de processos; programação, controle e desenvolvimento de dispositivos associados a uma célula de manufatura robotizada; desenvolvimento de hardware e software para sistemas de
controle, automação e robótica.
Tópicos:
• Implementação, análise e comparação de desempenho de barramentos
industriais;
• Desenvolvimento de arquiteturas de hardware de baixo custo para suporte a sistemas operacionais tempo-real;
• Uso de técnicas de orientação a objetos no desenvolvimento de sistemas
de automação industrial distribuídas;
• Operação remota via internet de processos industriais;
• Concepção e implementação de controle adaptativo de processos
industriais;
• Modelagem, análise de desempenho e projeto de sistemas de controle
multivariáveis e não lineares;
• Análise de estabilidade e projeto de controladores para sistemas de
energia;
• CAD de auxílio à programação de robôs;
• Visão robótica.

LASEP - Laboratório de Sistemas Elétricos de Potência
Sítio web: http://www.ece.ufrgs.br/~gmasp/
Linha de Pesquisa: Transdutores e Instrumentação.
Integrantes: Dr. Alexandre Sanfelice Bazanella (Coordenador), Dr. Arturo Suman
Bretas (Coordenador), Dr. Walter Fetter Lages, Dr. Romeu Reginatto, Dr. Roberto
Chouhy Leborgne, M.E.E. Daniel da Silva Gazzana, M.E.E. Diogo de Oliveira Fialho
Pereira, Eng. André Darós Filomena, Eng. Mario Orlando Oliveira, Eng. Martin Cruz
Rodriguez Paz, Eng. Renato Gonçalves Ferraz, Eng. Rodrigo Hartstein Salim, Engª.
Karen Rezende Caino de Oliveira.
O Laboratório de Sistemas Elétricos de Potência (LASEP) teve sua criação em 2006,
quando três docentes do PPGEE tiveram a idéia de se unirem e criarem um laboratório exclusivo à pesquisa de tópicos de Sistemas Elétricos de Potência (SEP). Os
membros do LASEP atuam em diversas áreas de Sistemas Elétricos de Potência
(SEP), junto a todas as instituições de fomento à pesquisa e desenvolvimento. O
LASEP se caracteriza também, por possuir uma forte interação regional com as empresas de energia elétrica.
Tópicos:
• Análise de Desempenho de Sistemas de Geração Distribuída;
• Análise de Estabilidade Transitória;
• Controle Secundário de Tensão;
• Identificação e Localização de Faltas;
• Modelagem de Geração Distribuída, Linhas e Cargas;
• Projeto de Controladores Amortecedores;

•
•
•

Proteção Digital de Sistemas de Potência;
Restabelecimento de Sistemas Elétricos de Potência.;
Qualidade da Energia Elétrica.

LEPACE - Laboratório de Eletrônica de Potência e Acionamento Elétrico
Sítio web:
Linha de Pesquisa: Transdutores e Instrumentação.
Integrantes:
O LEPACE destina-se ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão pertinentes à modelagem, análise, concepção, dimensionamento e ensaios
de conversores estáticos (fontes chaveadas, inversores, retificadores, etc.) e de
servo-acionamentos elétricos principalmente ligados à automação industrial.
Tópicos:
• Controle vetorial para motor de indução;
• Técnicas de chaveamento para inversores;
• Otimização de acionamentos de motores CA.

LMEAE - Laboratório de Máquinas Elétricas, Acionamentos e Energia.
Sítio web: http://www.ufrgs.br/lmeae/
Linha de Pesquisa: Transdutores e Instrumentação.
Integrantes: Prof. Ály Ferreira Flores Filho (Coordenador), Profa. Gladis Bordin
Schuch, Prof. Luiz Tiarajú dos Reis Loureiro, Prof. Yeddo Braga Blauth,
Prof. Roberto Petry Homrich.
O LMEAE tem por objetivo o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão pertinentes à máquinas elétricas, acionamentos e energia. Este laboratório existe formalmente com a sua estrutura atual desde 1986. No entanto, as atividades pioneiras na área remontam ao início do Instituto de Eletrotécnica no princípio do século XX. Sob a responsabilidade do LMEAE e de seu pessoal estão várias
disciplinas de graduação e pós-graduação da UFRGS. O laboratório tem projetos de
pesquisa próprios ou em parceria com outros laboratórios e instituições. Como atividade de extensão, o LMEAE interage com indústrias eletromecânicas através de
prestação de serviços, consultoria e desenvolvimento de projetos tecnológicos,
além de ministrar cursos em empressas. Inicialmente o laboratório foi criado como
Laboratório de Máquinas Elétricas. Com a aplicação e diversificação das suas linhas
de trabalho, seu nome muda para Laboratório de Máquinas Elétricas, Acionamentos
e Energia em 2002.
Tópicos:
• Eletrônica de Potência: acionamentos, inversores, etc.;
• Máquinas elétricas: análise, simulação, projeto e testes;
• Materiais magnéticos e supercondutores;
• Sistemas de Energia Elétrica: geração e planejamento;
• Transdutores: sensores e atuadores eletromagnéticos.

8 Sistema de Bibliotecas
É a unidade técnica responsável pelo provimento de informações necessárias ao
desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa e extensão, reunindo, organizando, armazenando e conservando o material bibliográfico e a produção científica
sob sua guarda, mantendo-os atualizados como tarefa permanente, bem como divulgando e orientando o acesso às novas tecnologias adotadas.

8.1 Bibliotecas
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul possui um conjunto de bibliotecas,
sendo que cada uma delas corresponde a um departamento ou unidade da Universidade. Os alunos da UFRGS podem realizar empréstimos de livros em qualquer
uma destas bibliotecas, mediante cadastro prévio. No âmbito do Programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica, as principais bibliotecas são:

Biblioteca Elyseu Paglioli (Engenharia)
Corresponde à biblioteca da Escola de Engenharia
Local: Campus Central, Quarteirão 1, Prédio 11105 (Engenharia Nova)
Acervo: Engenharia (Geral), Física, Química, Matemática
Website: http://www.biblioteca.eng.ufrgs.br/
Espaço físico: 1000 m2, possui assentos e mesas para leitura e estudo
Horário: Segunda à Sexta, das 8h às 19h30min
Bibliotecária-chefa: June Magda Rosa Scharnberg
Telefone: 3308.4253

Biblioteca do Instituto de Informática
Local: Campus do Vale, Prédio 43411
Acervo: Informática, Engenharia Eletrônica
Website: http://www.inf.ufrgs.br/biblioteca/
Espaço físico: Possui assentos e mesas para leitura e estudo
Horário: Segunda à Sexta, das 9h às 19h
Bibliotecária-chefa: Beatriz Regina Bastos Haro
Telefone: 3308.6163

Biblioteca do Instituto de Física
Local: Campus do Vale, Prédio 43135, Térreo
Acervo: Física, Matemática, Engenharia
Website: http://www.if.ufrgs.br/bib/
Espaço físico: Possui assentos e mesas para leitura e estudo
Horário: Segunda à Sexta, das 8h30min às 20h30min
Bibliotecária-chefa: Carla T. Flores Torres
Telefone: 3308.6418
Além destas bibliotecas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul possui muitas
outras. O conjunto completo das bibliotecas faz parte do SBU (Sistema de Bibliotecas da UFRGS), e a listagem destas pode ser conferida no endereço eletrônico:

http://www.biblioteca.ufrgs.br/. Todas as informações pertinentes às bibliotecas
podem ser acessadas através deste site.

8.2 Catálogo do Sistema de Bibliotecas (SABi)
O Sistema de Automação de Bibliotecas (SABi) gerencia o catálogo on-line das 33
bibliotecas da UFRGS. Possui uma ferramenta de busca de livros, revistas, periódicos e publicações em geral. O SABi permite a pesquisa através de campos indexados como título, autor, assunto etc. A pesquisa é realizada acessando a página do
SABi, possibilitando ainda a visualização do estado do item (disponível, emprestado, ou na reserva). Através do SABi é possível renovar os seus livros retirados
em qualquer biblioteca, bem como verificar todos os livros retirados em seu nome e
se possui saldo devedor ou livros em atraso.
Acesso: http://www.sabi.ufrgs.br/.

Empréstimo
Para realizar um empréstimo nas bibliotecas da UFRGS, apresente o seu cartão de
identificação no balcão da biblioteca e mantenha seu e-mail atualizado para utilizar
o serviço de empréstimo domiciliar. Além disso, a maioria das bibliotecas possui
espaço físico para o estudo dentro da mesma, onde se podem utilizar os livros da
mesma sem retirá-los.

Renovação de Empréstimo
Você pode renovar os seus empréstimos na página do SABi (via Internet) ou no
balcão de empréstimo de qualquer biblioteca da Universidade, apresentando o seu
cartão de identificação da UFRGS.

8.3 Serviços Adicionais
De forma geral, as bibliotecas da UFRGS possuem diversos serviços além do empréstimo de livros, periódicos e publicações em geral. Alguns destes serviços estão
listados a seguir.

COMUT
A Comutação Bibliográfica (COMUT) é um serviço oferecido pela Biblioteca Central
da UFRGS, bem como pelas outras bibliotecas da Universidade, que visa dar acesso
à informação existente nas principais bibliotecas brasileiras e na British Library.
Através do COMUT é possível obter cópia de documentos não encontrados no Sistema de Bibliotecas da UFRGS e no Portal de Periódicos da CAPES. É muito útil
quando se necessita um artigo antigo, ou publicado em conferência cujos anais não
são disponibilizados via internet. Para cada documento solicitado há um custo associado, dependendo do número de páginas do mesmo e se é possível obter uma cópia dentro do país. Para a utilização do serviço, recomenda-se entrar em contato
com o serviço do COMUT da Biblioteca da Escola de Engenharia através do telefone
3308.3419.

e-Livro
O portal e-Livro da UFRGS é uma base de dados de livros eletrônicos, nas diversas
áreas do conhecimento, contando com aproximadamente 40.000 títulos. Os livros
são acessados via internet através de qualquer computador conectado à rede da
UFRGS ou mesmo de qualquer outro computador, através do ChasqueProxy. Podem-se consultar os livros on-line e inclusive imprimi-los.
O endereço eletrônico é: http://site.ebrary.com/lib/ufrgs/.

Periódicos do CAPES
Professores, pesquisadores, alunos e funcionários de 191 instituições de ensino
superior e de pesquisa em todo o País têm acesso imediato à produção científica
mundial atualizada através deste serviço oferecido pela CAPES. O Portal periódicos
da CAPES oferece acesso aos textos completos de artigos de mais de 12.365 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, e 126 bases de dados com resumos
de documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de
importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na Internet. No
âmbito do PPGEE, pode-se citar a base de artigos do IEEE, que está disponível online, bem como muitas outras. Assim como a base e-Livro, este portal pode ser
acessado de qualquer computador conectado à internet através da rede da UFRGS,
ou mesmo de qualquer outro computador conectado à internet, desde que através
do ChasqueProxy.
O endereço eletrônico é: http://www.periodicos.capes.gov.br/, ou acesse diretamente o site do periódico/base de dados.

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS é uma biblioteca acessada
via internet que inclui as dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas
nos Programas de Pós-graduação da UFRGS, disponibilizando ao usuário salvar todos os trabalhos em sua totalidade. A implantação da Biblioteca Digital inicia-se
pelas teses e dissertações defendidas a partir de 2001, cabendo aos Programas de
Pós-Graduação providenciar a autorização do autor e uma cópia em formato eletrônico. A inclusão dos anos anteriores será feita gradativamente à medida que cada
Programa obter autorização dos autores.
Pode ser acessada de qualquer computador conectado à internet, através do endereço: http://www.biblioteca.ufrgs.br/bibliotecadigital/.

Outros Serviços
A Biblioteca da UFRGS possui diversos outros serviços, e todos podem ser acessados diretamente de http://www.biblioteca.ufrgs.br/. Alguns destes serviços incluem: JCR Science Edition (fator de impacto dos periódicos), Lecture Notes in
Computer Science, Livros Online da Springer, Portal da Pesquisa, NewspaperDirect
(jornais diários de todo o mundo), Periódicos Científicos UFRGS, Portal Domínio
Público, Mecanismo Online para Referências (elaboração de referências bibliográficas de acordo com a ABNT), entre outros.

9 Localize-se
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul possui um total de quatro (4) campus,
acrescido de unidades dispersas, situadas fora da cidade de Porto Alegre. A seguir
seguem informações relativas aos dois principais campus para os alunos do PPGEE:
o Campus do Centro e o Campus do Vale.

9.1 Campus Centro
O campus do centro da UFRGS é dividido em dois quarteirões, abrangendo parte da
Escola de Engenharia, o Instituto Eletrotécnico (DELET), a Faculdade de Arquitetura, entre outros departamentos e faculdades. A Reitoria da UFRGS também está
fixada neste Campus da UFRGS.
Ônibus: Praticamente todos que vão para a rodoviária de Porto Alegre através da
Av. Osvaldo Aranha ou da Av. João Pessoa. Muitos dos ônibus que vão
para o centro de Porto Alegre através destas mesmas vias também.

Quarteirão 1
Localiza-se entre as ruas Sarmento Leite, Osvaldo Aranha e João Pessoa. Eis alguns
prédios deste quarteirão:
11105 – Escola de Engenharia (Prédio Novo)
11106 – Departamento de Engenharia Elétrica
11107 – Departamento de Engenharia Mecânica

Quarteirão 2
Localiza-se entre as ruas Sarmento Leite, Osvaldo Aranha, Paulo Gama e Eng. Luiz
Englert. Eis alguns prédios deste quarteirão:
12103
12104
12106
12107
12108
12109

–
–
–
–
–
–

Faculdade de Arquitetura
Museu Universitário
Anexo I da Reitoria
Reitoria/Biblioteca Central
Salão de Atos da UFRGS
Anexo II da Reitoria

9.2 Campus do Vale
O campus do Vale da UFRGS é composto por diversas áreas distintas. As principais
são a Parte Alta do Campus, a Parte Baixa do Campus e o Instituto de Pesquisas
Hidráulicas (IPH). Este Campus está situado na divisa entre Porto Alegre e a Cidade
de Viamão, acessível pela Av. Bento Gonçalves.
Ônibus: T8, T10, Campus Ipiranga (343), Agronomia (375), Universitária Direta
(D43), Lotação Partenon/Pinheiro/Campus (3021).
Obs.: Nem todos os ônibus levam a todas as partes do campus. Somente a parte
baixa que é suprida por todos. Chegar da parte baixa à parte alta a pé é relativamente simples (são aproximadamente 80-90 degraus). O acesso ao IPH pode ser
feito através dos ônibus da Carris, linhas T8, T10 e Campus Ipiranga, que oferecem
carona (sem custos) a partir do ponto de ônibus da parte baixa.

Parte Alta
Compreende o Instituto de Informática e parte da Escola de Engenharia, conhecida
como “3M” (Engenharias de Minas, Metalúrgica e de Materiais). Eis alguns prédios:
42412 – Biblioteca da Informática
43424 – Instituto de Informática
43425 – Instituto de Informática

Parte Baixa
Compreende basicamente os departamentos da UFRGS relacionados às ciências
exatas e da terra. Eis alguns prédios:
43111
43111
43125
43177
43211

–
–
–
–
–

Instituto de Química
Instituto de Matemática
Instituto de Física
Centro de Microscopia Eletrônica
Salas de Aula Teórica - Letras/IFCH

Instituto de Pesquisas Hidráulicas
Compreende o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS. Eis alguns prédios:
44301 – Instituto de Pesquisas Hidráulicas

Anexo I - Regimento Interno e Resoluções do
PPGEE
Capítulo I - Do Objetivo do Curso
Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), doravante denominado "o Programa",
objetiva a formação de recursos humanos de qualidade para liderar processos de
criação, transformação e disseminação de conhecimento, através da realização de
pesquisas e aprofundamento de estudos técnicos e científicos, visando contribuir
para o avanço científico e tecnológico do País.
Art. 2º O Programa compreende dois cursos conclusivos: nível de Mestrado e nível
de Doutorado:
§1º O Curso de Mestrado confere o título de Mestre em Engenharia Elétrica.
§2º O Curso de Doutorado confere o título de Doutor em Engenharia Elétrica.

Capítulo II - Da Administração
Art. 3º A administração do Programa será exercida por:
a) um Conselho de Pós-Graduação, com atribuições deliberativas e consultivas;
b) uma Comissão de Pós-Graduação, com atribuições deliberativas e normativas;
c) um Coordenador e um Coordenador Substituto, com funções executivas.
Art. 4º O Conselho será constituído por todos os orientadores permanentes do Programa e representação discente, na forma de lei, sendo presidido pelo Coordenador.
Art. 5º A Comissão será constituída por 05 (cinco) orientadores permanentes, entre
eles o Coordenador e o Coordenador Substituto, todos eleitos na forma do Artigo
10º, e pela representação discente eleita na forma da lei, sendo presidido pelo Coordenador.
§ 1º Os membros da Comissão, inclusive o Coordenador e o Coordenador Substituto, terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos para mandato
sucessivo apenas uma vez. Os representantes do corpo discente terão mandato de
01 (um) ano, permitida uma recondução apenas.
§ 2º Quando da eleição dos membros da Comissão, serão eleitos dois professores
orientadores permanentes e um representante discente na condição de suplentes.
§ 3º Os suplentes serão chamados, na ordem de sua classificação na eleição, para
a substituição de membros da Comissão em caráter eventual, sempre que um ou
mais membros estiverem impedidos de comparecer a uma reunião da Comissão, ou
em caráter permanente, sempre que ocorrer afastamento de um membro da Comissão por período superior a 120 (cento e vinte) dias.
Art. 6º À Comissão de Pós-Graduação compete assessorar o Coordenador em tudo
o que for necessário para o bom andamento do curso do ponto de vista didáticocientífico e administrativo através das seguintes funções:
a) orientar as atividades dos docentes vinculados ao Curso;

b) apreciar as propostas de criação de novas áreas de concentração ou de novas
linhas de pesquisa;
d) solicitar à Câmara de Pós-Graduação o credenciamento de orientadores e docentes do Programa;
e) atribuir ou revalidar créditos obtidos, em nível de pós-graduação, em outras Instituições ou Cursos;
f) designar Bancas Examinadoras de Dissertações e Teses, ouvido e orientador, e
aprovar o encaminhamento das dissertações aos seus membros;
g) homologar ementas e carga horária das disciplinas e atribuir os créditos correspondentes;
h) propor ao Conselho modificações no Regimento do Curso;
i) aprovar o orçamento do Curso;
j) homologar teses e dissertações;
k) estabelecer, em consonância com os Departamentos envolvidos, a distribuição
das atividades didáticas do Curso;
l) avaliar o Curso, periódica e sistematicamente, em consonância com o Conselho
de Pós-Graduação;
m) propor ao Conselho da Unidade ações relacionadas ao ensino de pós-graduação;
n) decidir sobre os casos omissos não previstos no presente Regimento.
Art. 7º O Coordenador e o Coordenador Substituto serão designados por Portaria do
Reitor a partir da eleição conforme Art. 14o deste Regimento.
Art. 8º. Ao Coordenador compete:
a) coordenar e dirigir todas as atividades relativas ao desenvolvimento do Curso;
b) elaborar o projeto de orçamento para o Curso segundo diretrizes e normas dos
órgãos superiores da Universidade;
c) requerer junto às entidades competentes a concessão e liberação de recursos
para a manutenção das atividades de ensino e pesquisa no âmbito do Curso;
d) representar o Curso interna e externamente à Universidade;
e) coordenar os serviços de todo o pessoal administrativo diretamente ligado ao
Curso;
f) participar da eleição de representantes para a Câmara de Pós-Graduação;
g) convocar o Conselho e a Comissão para o cumprimento de suas funções.
Art. 9º. Ao Conselho de Pós-Graduação compete:
a) eleger a Comissão de Pós-Graduação, o Coordenador e o Coordenador Substituto;
b) estabelecer as diretrizes gerais do Curso;
c) realizar modificações no Regimento do Curso por iniciativa do próprio Conselho
de Pós-Graduação ou da Comissão de Pós-Graduação, para posterior homologação
pela Câmara de Pós-Graduação;
d) deliberar quando convocado pelo Coordenador, ou pela maioria absoluta de seus
membros, sobre assuntos pertinentes ao Curso;
e) julgar os recursos interpostos de decisões do Coordenador e da Comissão de
Pós-Graduação;
Art. 10. A Eleição da Comissão de Pós-Graduação e do Coordenador será realizada
em dois turnos, em uma reunião do Conselho de Pós-Graduação convocada para
este fim com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, através do seguinte procedimento:
a) na primeira etapa serão eleitos os 5 (cinco) membros da Comissão Coordenadora, que serão os 05 (cinco) primeiros mais votados entre os membros elegíveis,
por voto secreto;
b) o sexto e o sétimo membros elegíveis mais votados na eleição da Comissão de
Pós-Graduação, conforme alínea "a", serão respectivamente, o primeiro e segundo
suplentes na Comissão;

c) em uma segunda etapa será realizada votação para eleger o Coordenador, sendo
elegíveis os cinco membros eleitos da Comissão e tendo direito a voto todos os
membros do Conselho;
d) em uma terceira etapa será realizada votação para eleger o Coordenador Substituto, sendo elegíveis os quatro membros eleitos da Comissão não eleitos como
Coordenador e tendo direito a voto todos os membros do Conselho.

Capítulo III - Do Corpo Docente
Art. 11. Os orientadores deverão ter o título de Doutor ou equivalente e seu credenciamento no Programa deve ser aprovado pela Comissão para posterior homologação pela Câmara de Pós-Graduação da UFRGS.
§ 1º No julgamento de pedidos de cadastramento a Comissão deverá julgar a adequação do candidato ao seguinte perfil: dedicação à pesquisa e produção científica
continuada e relevante.
§ 2º Professores e pesquisadores credenciados como orientadores permanentes do
Programa estarão automaticamente credenciados também como docentes do Programa.
§ 3º Os orientadores serão diferenciados em permanentes, participantes e temporários:
a) permanentes são aqueles orientadores que têm vínculo com a UFRGS e atuam
com preponderância no Programa, constituindo assim um núcleo estável de orientadores que desenvolvem as principais atividades de ensino e da administração do
Programa;
b) participantes são aqueles orientadores que não atuam de forma preponderantes
no programa, com ou sem vínculo com a UFRGS;
c) temporários são aqueles credenciados para orientação ou co-orientação de um
aluno em particular, tendo este credenciamento caráter específico e temporário,
com extinção simultânea ao desligamento do referido aluno do Programa.
Art. 12. Os docentes com atribuição exclusiva de ministrar disciplinas, deverão ter
título de Doutor ou equivalente e seu credenciamento no Programa deverá ser
aprovado pela Comissão.
Art. 13. O credenciamento de orientador permanente ou participante e de docente
terá validade de até 05 (cinco) anos, podendo ser renovado.
§ 1º Os critérios de credenciamento serão estabelecidos pela Comissão de Pós-Graduação através de resolução.
Art. 14. A Comissão designará um orientador para cada candidato ao título de Mestre ou de Doutor, mediante a proposta escrita do orientador.
§ 1º Poderá também ser designado pela Comissão um co-orientador.
§ 2º O Candidato ao título de Mestrado poderá ter seu orientador alterado pela Comissão, a seu critério, e por iniciativa sua, do Orientador ou do aluno, a qualquer
momento antes de sua primeira matrícula em Dissertação.
§ 3º A alteração do Orientador em outros casos somente será efetivada pela Comissão em casos excepcionais, a seu critério, após ouvidas as partes interessadas,
a partir de iniciativa sua ou de solicitação justificada por escrito do Orientador ou do
aluno.

Art. 15. Compete ao Orientador:
a) orientar a matrícula do aluno em disciplinas adequadas à sua formação, procurando ajustar as atividades acadêmicas aos propósitos de especialização por ele
manifestados;
b) orientar o aluno na elaboração de sua Dissertação ou Tese;
c) assistir ao aluno continuadamente ao longo do curso em todos os aspectos técnico-científicos relacionados com sua formação;
d) manter contato permanente com o aluno, fazendo cumprir os prazos fixados
para a conclusão do Curso e prevenindo à Comissão de Pós-Graduação em caso de
ausência prolongada do aluno;
e) propor à Comissão a composição da Banca Examinadora de Dissertação ou Tese.

Capítulo IV - Da Admissão de Alunos
Art. 16. Os alunos podem ser admitidos em duas categorias regulares ou especiais.
Art. 17. A admissão de alunos em qualquer das duas categorias estará sujeita às
seguintes exigências mínimas:
a) curso de graduação concluído, podendo ser admitidos em casos excepcionais e a
critério da Comissão alunos candidatos ao curso de Mestrado cuja conclusão de
curso de graduação seja iminente;
b) desempenho acadêmico prévio compatível com as exigências do curso;
c) apresentação da documentação exigida dentro dos prazos estabelecidos pelo
calendário escolar, sendo esta documentação definida por resolução da Comissão.
Art. 18. A análise do pedido de inscrição do candidato será feita pela Comissão, a
qual observará os seguintes critérios:
a) avaliação das potencialidades do candidato para a realização de pesquisas e estudos avançados no escopo do Curso;
b) disponibilidade de orientadores na área de especialização pretendida pelo candidato.

Capítulo V - Do Regime Didático e da Avaliação
Art. 19. Os cursos oferecidos pelo Programa constarão de disciplinas e de trabalhos
de Dissertação ou Tese vinculados com a área de Engenharia Elétrica.
Art. 20. O regime do Curso é trimestral e a verificação do aproveitamento será feita
por disciplina, incluindo aspectos de assiduidade e desempenho.
Art. 21. A integralização dos estudos será expressa em unidades de crédito.
§ 1º A cada disciplina ministrada em nível de Pós-Graduação será atribuído um
número de créditos na proporção de um crédito para cada 15 (quinze) horas de
aulas teóricas ou teórico-práticas.
§ 2º Poderão ser atribuídos créditos por outras atividades compatíveis com as características do Programa, segundo critérios estabelecidos em resolução da Comissão.
§ 3º Fica vedado o cômputo de créditos pelas seguintes atividades: elaboração e
defesa de Dissertação ou Tese, apresentação de seminários de andamento, preparação e defesa de exame de qualificação e atividades extra-classe diretamente relacionadas a disciplinas.
§ 4º Os créditos obtidos terão validade limitada a 72 (setenta e dois) meses.

Art. 22. A critério da Comissão, poderão ser computados créditos por disciplinas
cursadas em outros cursos de pós-graduação.
Parágrafo único: Para a definição do número de créditos a serem computados por
uma disciplina serão analisados seu conteúdo, sua carga horária e sua adequação
ao PPGEE e ao curso (Mestrado ou Doutorado) no qual o candidato está envolvido,
ouvido seu orientador.
Art. 23. O aproveitamento em cada disciplina será avaliado pelo respectivo professor através de atividades escolares, em função do desempenho do aluno em provas, pesquisas, seminários produção de trabalhos individuais ou coletivos e outros,
sendo o grau final expresso utilizando-se os seguintes conceitos:
A - Conceito Ótimo;
B - Conceito Bom;
C - Conceito Regular;
D - Conceito Insatisfatório;
FF - Falta de Freqüência.
§ 1º O aluno que tiver obtido em qualquer disciplina o conceito final "A", "B", ou "C
fará jus ao número de créditos atribuídos à mesma.
§ 2º Receberá conceito "FF" (Falta de Freqüência) o aluno que não tiver freqüência
mínima de 75% na disciplina.
§ 3º Além dos conceitos acima relacionados, poderão ainda serem atribuídos os
seguintes códigos gerais:
T - Transferência de Crédito: atribuído aos créditos obtidos em outras instituições e
aceitos pela Comissão. Tais créditos não serão considerados no cômputo do desempenho acadêmico.
Art. 24. No início de cada trimestre o aluno deverá efetuar matrícula no período
determinado pela Coordenação, sob pena de desligamento do Curso.
Parágrafo único: A efetivação da matrícula será condicionada à concordância, expressa por escrito, do Professor Orientador.
Art. 25. Será permitido ao aluno, através de processo devidamente justificado, um
único trancamento de matrícula no Curso.
§ 1º O período máximo de trancamento de matrícula é de um ano.
§ 2º O período de trancamento não será computado para integralização do Curso.
Art. 26. Para medir o aproveitamento, ao término de cada período, atribuem-se os
seguintes valores aos conceitos nas diversas disciplinas até então completadas:
A - 04 (quatro);
B - 03 (três);
C - 02 (dois);
D - 01 (um);
FF - 0 (zero).
A avaliação do desempenho acadêmico será expressa por um coeficiente de rendimento escolar, calculado pela média ponderada desses valores até a segunda casa
decimal sem arredondamento, tendo como pesos o número de créditos das respectivas disciplinas.

Parágrafo único: A disciplina cuja indicação tenha sido "T" não entrará no cômputo
do coeficiente de rendimento.
Art. 27. Ao final de cada período letivo o aluno poderá ser desligado do Programa
por desempenho insuficiente, a critério exclusivamente da Comissão, ouvidas as
partes interessadas.
Parágrafo único: A avaliação de desempenho levará em consideração o coeficiente
de rendimento expresso no artigo anterior, o conjunto da produção intelectual do
aluno e o cumprimento dos requisitos parciais para obtenção do título dentro dos
prazos estabelecidos.
Art. 28. Será automaticamente desligado do programa o aluno que:
a) esgotar o prazo máximo concedido para conclusão do Curso;
b) esgotar o prazo máximo concedido para apresentação de exame de qualificação;
c) obtiver conceito "D" ou "FF" em qualquer disciplina recuperada.
Art. 29. O prazo máximo para conclusão do curso será de vinte e quatro (24) meses para o curso de mestrado e de quarenta e oito (48) meses para o curso de
Doutorado. Mediante solicitação por escrito e circunstanciada encaminhada pelo
aluno com concordância do orientador, este prazo poderá ser prorrogado, a critério
da Comissão.
§1º O prazo máximo de prorrogação é de 12 (doze) meses para o Mestrado e 18
(dezoito) para o Doutorado.
Art. 30. O candidato ao Mestrado deverá apresentar e ser aprovado em pelo menos
um seminário de andamento de Dissertação, no qual será avaliado o andamento de
seu trabalho.
Parágrafo único: Os prazos para apresentação dos seminários de andamento serão
definidos pela Comissão através de resolução.
Art. 31. O candidato ao Doutorado deverá apresentar e ser aprovado em um Exame
de Qualificação no qual demonstra conhecimento abrangente na especialidade em
que pretende desenvolver sua Tese.
§1º A natureza e os prazos para apresentação do Exame de Qualificação serão definidos pela Comissão através de resolução.
Art. 32. Será considerado aprovado no Curso de Mestrado o aluno que satisfizer os
seguintes requisitos:
a) obtenção de um número mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas;
b) apresentação e aprovação de pelo menos um seminário de andamento;
c) apresentação, defesa e aprovação de Dissertação nas condições estabelecidas
neste Regimento;
d) aprovação em prova de proficiência em língua inglesa;
e) cumprimento dos demais requisitos legais.
Art. 33. Será considerado aprovado no Curso de Doutorado o aluno que satisfizer os
seguintes requisitos:
a) obtenção de um número mínimo de 36 (trinta e seis) créditos;
b) aprovação em exame de qualificação;

c) apresentação, defesa e aprovação de Tese nas condições estabelecidas neste
Regimento;
d) aprovação em prova de proficiência em língua inglesa e outra língua estrangeira;
e) cumprimento dos demais requisitos legais.

Capítulo VI – Da Dissertação ou Tese
Art. 34. A Dissertação de Mestrado consistirá de uma monografia com temática
inserida em uma das linhas de pesquisa do Curso de Mestrado, na qual o aluno
deve evidenciar sua capacidade de investigação sobre os avanços científicos e tecnológicos e sua aptidão em apresentar metodicamente o assunto escolhido.
Art. 35. A Tese de Doutorado consistirá de uma monografia representando o trabalho original, importando contribuição inovadora de caráter tecnológico e/ou científico, com temática inserida em uma das linhas de pesquisa do Curso de Doutorado.
Art. 36. Os trabalhos de conclusão (Dissertação ou Tese) serão julgados por uma
banca examinadora designada pela Comissão e presidida pelo Professor Orientador,
sendo todos os membros portadores de título de doutor ou equivalente.
§1º A banca examinadora de Dissertação de Mestrado será composta de pelo menos três membros, sendo pelo menos um deles externo ao Programa.
§2º A banca examinadora de Tese de Doutorado será composta de pelo menos
cinco membros, sendo pelo menos dois deles externo à UFRGS.
§3º O Professor Orientador e o Professor Co-orientador não terão direito a julgamento do trabalho.
Art. 37. A Tese de Doutorado será submetida à apreciação de relator externo à
UFRGS, designado pela Comissão e que fará parte da composição da comissão
examinadora, que emitirá parecer técnico conclusivo favorável ou não à defesa da
Tese.
Art. 38. A conclusão dos Cursos de Mestrado e Doutorado será formalizada através
de defesa pública da Dissertação ou Tese, com a presença obrigatória da Banca
Examinadora.
§ 1º Cada membro da Banca Examinadora atribuirá conceito "A" a "D" à Dissertação ou Tese.
§ 2º Um conceito final será atribuído pela Banca Examinadora após deliberação,
tendo em conta os conceitos atribuídos conforme o parágrafo supra.
§ 3º Será considerada aprovada a Dissertação ou Tese que obtiver conceito final
igual ou superior a "C".

Capítulo VII - Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 39. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Comissão de PósGraduação do Curso ou pelo Conselho, segundo a competência, ouvida, quando
necessário, a Câmara de Pós-Graduação.

Art. 40. O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo
Conselho de Pós-Graduação nos termos do Estatuto e Regimento Geral da UFRGS,
revogadas as disposições em contrário.

