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- 001 ADITAMENTO Nr 071 AO BOLETIM INTERNO Nr 159
PARA CONHECIMENTO DESTE INSTITUTO E DEVIDA EXECUÇÃO, PUBLICO O SEGUINTE:
PRIMEIRA PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
- Sem Alteração.
SEGUNDA PARTE – INSTRUÇÃO
- Sem Alteração.
TERCEIRA PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
- Sem alteração.
II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ENGENHARIA ELÉTRICA DO IME – NIPPGEE/IME
1. FINALIDADE
Estabelecer procedimentos, relativos às atividades de ensino e pesquisa de Pós-Graduação stricto sensu
para militares e civis no âmbito da Seção de Engenharia Elétrica (SE/3) do IME, complementares às
Normas Internas dos Cursos de Pós-graduação do IME (NICPG/IME).
2. REFERÊNCIAS
a. Normas Internas dos Cursos de Pós-graduação do IME – NICPG/IME.
3. NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
ELÉTRICA
a. DO PROCESSO SELETIVO
1) A avaliação dos candidatos ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica (PPGEE) do IME é efetuada por uma comissão nomeada pelo Conselho de Professores de PósGraduação (CPPG) do PPGEE-IME.
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2) A avaliação dos documentos do candidato baseia-se na análise dos seguintes quesitos:
•
Curriculum Vitae
•
Histórico escolar de Graduação
•
Referências acadêmicas
•
Proposta de estudo
3) A avaliação do quesito Curriculum Vitae é efetuada mediante a análise dos seguintes itens:
•
Curso de Graduação
•
Outros cursos concluídos
•
Experiência profissional e acadêmica
•
Publicações
•
Proficiência em Inglês
4) A avaliação do quesito Histórico escolar de Graduação é realizada através da análise dos seguintes
aspectos:
•
CR (coeficiente de rendimento)
•
Nota ou conceito em disciplinas consideradas relevantes para a Pós-Graduação na linha de
pesquisa escolhida
•
Experiência em Iniciação Científica
•
Artigos publicados
5) A avaliação das Referências acadêmicas é baseada na consideração dos seguintes quesitos:
•
Experiência do recomendante com atividades de pós-graduação
•
Condições em que o candidato foi observado
•
Opinião do recomendante sobre o potencial do candidato para realização de estudos avançados e
pesquisa
6) A avaliação da Proposta de Estudo é realizada mediante a análise dos seguintes aspectos:
•
Motivação para a realização do curso
•
Qualidade da argumentação
•
Coerência com o curso pretendido e com a linha de pesquisa escolhida
•
Disponibilidade de Orientador
7) Com base na avaliação dos quesitos acima, a comissão atribuirá ao candidato uma nota global em
escala de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo a nota mínima 3 (três) necessária para o candidato ser recomendado
sem restrição.
b. DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS PARA TODOS OS ALUNOS
1) Todos os alunos matriculados no Curso de Mestrado do PPGEE deverão cursar, obrigatoriamente, as
disciplinas relacionadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Disciplinas obrigatórias para todos os alunos do PPGEE.
Disciplinas Obrigatórias
PROBLEMAS ESPECIAIS (EE 201300)
c. DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS POR LINHA DE PESQUISA
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1) Ao ingressar no PPGEE, o aluno deverá escolher uma dentre as 02 (duas) linhas de pesquisa do
Programa para desenvolver o seu trabalho de dissertação. Uma vez escolhida a linha de pesquisa, o aluno
deverá cursar as disciplinas consideradas obrigatórias dentro da linha escolhida, conforme descrito na
Tabela 2.
2) As linhas de pesquisa do PPGEE são:
1. Automação e Controle
2. Sinais e Sistemas de Comunicações.
Tabela 2 – Disciplinas obrigatórias por linha de pesquisa da PGEE
Linha de Pesquisa
Disciplinas Obrigatórias
Automação e Controle

Análise de Sistemas Lineares (EE 700201)
Teoria de Sistemas de Controle (EE 701201)
Sistemas de Controle Discreto (EE 700301)

Sinais e Sistemas de Comunicações

Não há disciplinas obrigatórias

d. DA DISCIPLINA PROBLEMAS ESPECIAIS – EE 201300
1) A disciplina PROBLEMAS ESPECIAIS – EE 201300 é reservada à elaboração e à submissão pelo
aluno de artigo em Periódico indexado pelo QUALIS/CAPES da área de Engenharias IV. A disciplina
vale 3 (três) créditos.
2) Ao término da disciplina, o conceito deverá ser dado pelo orientador, de acordo com os critérios na
Tabela 3.

Tabela 3 – Critérios de Avaliação da Disciplina PROBLEMAS ESPECIAIS – EE 201300
Conceito
Critérios
A

- artigos publicados ou aceitos em periódicos A1, A2, B1 ou internacionais ainda não
catalogados e julgados compatíveis com essas qualificações.
- artigos submetidos ou a serem submetidos em curto prazo (60 dias no máximo) com bom
potencial de aceitação em periódicos A1, A2, B1 ou internacionais ainda não catalogados e
julgados compatíveis com essas qualificações.

B

- artigos publicados, aceitos, submetidos ou a serem submetidos em curto prazo (60 dias no
máximo) a periódicos B2 e B3, com bom potencial de aceitação.

C

- artigos publicados, aceitos, submetidos ou a serem submetidos em curto prazo (60 dias no
máximo) a periódicos B4, com bom potencial de aceitação.

D

- artigos não submetidos julgados com potencial para publicação em periódicos
abaixo do nível B4.

E

- artigo não entregue ao orientador no prazo ou artigo não submetido considerado
insatisfatório.

I

- poderá ser concedido para dar mais tempo de se atingir a meta estabelecida.
OBS: Os 60 dias indicados anteriormente nos casos de submissão em curto prazo já se
referem ao prazo dado pelo conceito I.
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e. DAS BOLSAS DE ESTUDO
1) A manutenção da bolsa de estudo é concedida a cada período letivo em função do desempenho
acadêmico do aluno. O CR mínimo para manutenção da bolsa após o primeiro período do curso é 3,0
(três e zero).
f. DA DISSERTAÇÃO
1) A critério do aluno e de seu(s) orientador(es), a Dissertação poderá ser escrita em inglês.
4. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. Casos não previstos nas presentes normas deverão ser levados para discussão e decisão pelo CPPG e
incorporados a essas normas, se for o caso.
b. Estas Normas entram em vigência a partir da data de sua publicação.

QUARTA PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
Sem Alteração.
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