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APRESENTAÇÃO E DADOS DO CURSO 

 

O Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE teve 

início em 27 de fevereiro de 1978. Foi autorizado a funcionar pelo parecer do Conselho de 

Educação Federal -CEF Nº. 1867/78 em 06 de junho de 1978 e pelo Ato de Autorização nº. 

82.414/78 em 17 de outubro de 1978.  

 O reconhecimento do curso está registrado no Parecer Nº. 2521/2004-D via Ato 

4327/2004 de 24 de dezembro de 2004, tendo como parâmetros as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Engenharia nos termos da Resolução CNE/CES 

Nº 11, de 11 de março de 2002, do Projeto Pedagógico Institucional -PPI e do Plano de 

Desenvolvimento Institucional -  PDI/UNIVALE 2014-2018, do Regimento Geral e demais 

legislações pertinentes. 

O Projeto Pedagógico do Curso - PPC de Engenharia Elétrica é um documento 

destinado a orientar e normatizar o andamento do curso, pois é fruto de constante atualização 

pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE. Atendendo as Resoluções do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA), a criação de novas tecnologias e os interesses de 

mercado, fez-se necessário uma nova edição do PPC para atender, não só estas demandas, 

como também responder a Comissão Própria de Avaliação - CPA após avaliação realizada 

em 2016/2. É também objetivo desta reelaboração, atender as considerações discutidas pelo 

NDE e Colegiado do Curso após o resultado da avaliação no Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante - ENADE. 

O curso de Engenharia Elétrica visa formar um profissional generalista com sólido 

preparo científico e tecnológico. O Engenheiro Eletricista executa tarefas de supervisão, 

coordenação e orientação aplicadas ao campo da eletrônica e da eletrotécnica nos vários 

aspectos associados à energia elétrica. No campo da eletrônica, as atividades estão 

relacionadas à automação e controle, computação, microeletrônica, circuitos integrados e 

telecomunicações. Na área da eletrotécnica, o profissional trabalha junto às indústrias, onde 

atua no desenvolvimento de máquinas e equipamentos. 
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DISCIPLINAS DO CURSO  

Atividades de Ensino - Aprendizagem (Disciplinas 

e Componentes Curriculares) 
Eixos de Formação 

Acionamento Elétrico                               Específico 

Algoritmo e Estrutura de Dados Profissionalizante 

Análise Avançada de Circuitos                       Específico 

Aterramentos Elétricos        Específico 

Atividades Complementares  Profissionalizante 

Automação Aplicada                                 Específico 

Automação Industrial                               Específico 

Cálculo I Básico 

Cálculo II Básico 

Cálculo III  Básico 

Ciências do Ambiente Básico 

Circuitos Elétricos I                              Profissionalizante 

Circuitos Elétricos II                             Específico 

Circuitos Elétricos III                        Específico 

Comandos Elétricos Específico 

Controle e Servomecanismo I                        Profissionalizante 

Controle e Servomecanismo II                     Específico 

Desenho Computacional Profissionalizante 

Desenho Técnico Básico 

Eletricidade Básica       Básico 

Eletromagnetismo                             Específico 

Eletrônica Analógica                               Específico 

Eletrônica Básica I                                Profissionalizante 

Eletrônica Básica II                               Específico 

Eletrônica de Potência                             Específico 

Eletrônica Digital I                               Profissionalizante 

Eletrônica Digital II                          Específico 

Empreendedorismo Básico 

Estágio Profissionalizante 

Estatística e Probabilidade Básico 

Fenômeno de Transportes  Básico 
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Atividades de Ensino - Aprendizagem (Disciplinas 

e Componentes Curriculares) 
Eixos de Formação 

Física I Básico 

Física II Básico 

Física III Básico 

Física IV                                          Básico 

Fontes de Alimentação                              Específico 

Fundamentos da Matemática Básico 

Geometria Analítica e Álgebra Linear Básico 

Geração de Energia Elétrica Específico 

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania Básico 

Instalações Elétricas                              Específico 

Legislação e Ética Profissional Profissionalizante 

Leitura e Produção de Texto Básico 

Linguagem de Programação Profissionalizante 

Máquinas Elétricas I                               Específico 

Máquinas Elétricas II                           Específico 

Mecânica  Básico 

Metodologia Científica  Básico 

Métodos e Técnicas de Pesquisa               Básico 

Metrologia Dimensional Básico 

Optativa Específico 

Prática de Engenharia Básico 

Projeto integrador Transversal 

Projetos Elétricos Industriais                     Específico 

Proteção de Sistemas Elétricos                     Específico 

Química geral Básico 

Resistência dos Materiais I Básico 

Segurança do Trabalho e Ergonomia I Básico 

Sistemas Elétricos de Potência I                   Específico 

Sistemas Elétricos de Potência II                Específico 

Sistemas Microcontrolados I                      Específico 

Sistemas Microcontrolados II                         Específico 

TCC 1 Específico 

TCC 2 Específico 

Teoria dos Materiais                               Profissionalizante 

Transmissão e Dist. de Energia Elétrica             Específico 
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O colegiado do curso no semestre anterior à oferta da disciplina optativa indicará 

mediante manifestação discente a ementa da disciplina que será oferecida observando a 

demanda mínima para oferta. No curso, a optativa está registrada no 10º período. 

 

Optativas 
Ensino de Libras Complementar 

Sistemas Embarcados Profissional 

 

 

HISTÓRICO         

O curso de Engenharia Elétrica iniciou suas atividades em 1978, ofertado pelo MIT 

(Minas Instituto de Tecnologia), pioneiro no ensino superior, voltado para área do 

desenvolvimento tecnológico na região de Governador Valadares. Autorizado pelo Decreto 

nº 82.414/1978, reconhecido pela Portaria MEC nº 334/1983 e Renovação/ Reconhecimento 

Portaria MEC nº 4.327/2004 e Portaria SERES nº 286/2012, o curso teve como proposta 

atender à demanda profissional e contribuir para o desenvolvimento regional e nacional, visto 

que as indústrias viviam momento de acentuado crescimento. 

A primeira turma de Engenharia Elétrica graduou-se em 1982, e desde então, ao longo 

de 39 anos ininterruptos, conta com infraestrutura, corpo docente qualificado e atento às 

atualizações do mercado de trabalho, como também com as especificidades regionais e 

nacionais. 

O curso de Engenharia Elétrica da UNIVALE nasceu a partir da   necessidade de 

atender as indústrias que seriam implantadas na região do leste mineiro, tais como Acesita, 

Cenibra, Vale do Rio Doce, Cosiva, entre outras.  

Inicialmente foram ofertadas as duas modalidades Eletrotécnica e Eletrônica, obtendo 

ótima aceitação, assim recebendo alunos oriundos de toda região, como também do Sul da 

Bahia e do Espírito Santo, tornando-se um curso de referência regional, proporcionando ao 

egresso a competência para o desempenho das atividades descritas nos artigos 8º e 9º da 

Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973. 

 

Ao longo dos anos, o curso de Engenharia Elétrica vem sendo constantemente 

atualizado atendendo as tendências do mercado, mantendo sua essência e preservando as 

competências descritas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/1973.   
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Em 2016 em decorrência do cenário educacional nacional, iniciaram-se novos estudos 

para reimplantação do núcleo comum para todas as engenharias, de forma a incentivar a 

interdisciplinaridade, passando a vigorar a partir das turmas ingressantes em 2017.  

Portanto, consideramos estar evidente a necessidade da formação de Engenheiros 

Eletricistas, profissionais que, com base em sua formação com conhecimentos específicos e 

habilidades práticas possam atuar no desenvolvimento da indústria, geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica e de fontes renováveis, promovendo e aprimorando 

tecnologias que contribuam para a conservação do meio ambiente e qualidade de vida da 

população. 

 

OBJETIVOS  

 

O curso de Engenharia Elétrica da UNIVALE tem como principal objetivo formar 

profissionais capacitados com senso crítico, ético, eclético, inovador, empreendedor e com 

visão de futuro, com competências e habilidades voltadas para o desenvolvimento e 

utilização de técnicas aplicadas aos sistemas produtivos da eletrotécnica e eletrônica. Estes 

profissionais serão capazes de atuar na indústria de geração, transmissão, distribuição e 

utilização da energia elétrica em qualquer ramo de atividade, assim como em automação de 

indústrias, acompanhando o rápido desenvolvimento tecnológico da área da Engenharia 

Elétrica, possibilitando ao egresso contribuir para o processo de expansão dessa área no País.  

 

 

PERFIL DO EGRESSO DO CURSO 

 

O perfil definido para os egressos do curso de Engenharia Elétrica abarca o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela formação continuada e por uma 

atuação positiva nas transformações sociais, especialmente no território de entorno.  

Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto na Resolução 

CNE/CES 11, de 11 de março de 2012, o perfil do egresso do curso de Engenharia Elétrica 

é de sólido preparo científico e tecnológico, e que incorpore a essas características a 

criatividade e a capacidade de adaptar-se aos novos desafios tecnológicos e sociais. Postura 

ética, liderança e aptidão para o trabalho em equipe são habilidades muito importantes e que 

são desenvolvidas durante o curso.  
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O Engenheiro Eletricista formado pela UNIVALE está preparado para desempenhar 

as tarefas mais complexas demandadas pelo mercado de trabalho, seja no desenvolvimento 

ou na implantação de novas tecnologias de serviços e produtos, sendo capaz de executar 

tarefas de supervisão, coordenação e orientação aplicadas ao campo da eletrônica e da 

eletrotécnica nos vários aspectos associados à energia elétrica. No campo da eletrônica, as 

atividades estão relacionadas à automação e controle, computação, microeletrônica, circuitos 

integrados e telecomunicações. Na área da eletrotécnica, o profissional trabalha junto a 

indústrias, onde atua no desenvolvimento de máquinas e equipamentos e também na geração, 

transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS 

 

O perfil desenhado traz como objetivo proporcionar aos egressos os conhecimentos 

exigidos para o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades específicas para:  

 Planejar, conceber, especificar, projetar e implementar sistemas de 

comunicações e transmissão de voz, dados e imagem, bem como, modelar e 

dimensionar os canais físicos de comunicações, modulações e potências 

envolvidas; 

 Realizar testes de aceitação e inspeção em equipamentos e sistemas de 

telecomunicações; 

 Fiscalizar, executar vistorias e perícias, emitir laudos técnicos e estudos de 

modelagem e de viabilidade de sistemas de telecomunicações; 

 Operar e manter sistemas e equipamentos de telecomunicações em geral; 

 Analisar projetos, oferecer consultoria técnica, orientação técnica, 

supervisionar e coordenar estudos e projetos de sistemas de comunicações; 

 Desenvolver habilidades para acompanhar o acelerado desenvolvimento 

tecnológico da área; aplicar softwares para integrar redes de informação; 

 Realizar pesquisa e participar como agente no desenvolvimento de novas 

tecnologias; 

 Desempenhar as funções e executar os trabalhos técnicos enumerados pelo 

CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura); 
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 Atuar em todos os segmentos da área, com domínio de técnicas específicas e 

de tecnologias avançadas, com sensibilidade para as grandes das questões do 

mundo contemporâneo e com formação humanista. 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O curso Engenharia Elétrica da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE está 

estruturado de acordo com Resolução CNE/CES 11/2002 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia, apresenta uma estrutura 

curricular de 3980 horas, sendo 160 horas de Estágio Curricular Supervisionado, realizado a 

partir do 7º período. 

De acordo com a Lei 11.788/08, que dispõe sobre os estágios de estudantes, Artigo 

1º “Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superior” (BRASIL, 2008, p.1).  

Neste sentido, o Estágio Curricular Supervisionado para o Curso de Engenharia 

Elétrica oportuniza a realização de atividades que estejam diretamente vinculadas à atuação 

do Engenheiro Eletricista em empresas e instituições públicas e privadas.  

Apresenta caráter obrigatório para os alunos, tendo suma importância na consolidação 

do perfil do egresso. A programação do estágio é ajustada aos objetivos específicos do curso, 

sendo observados os procedimentos e as ações para fins de avaliação de desempenho do 

aluno, pelo professor orientador de estágio.   

O objetivo geral do Estágio é preparar o acadêmico para o ingresso no mercado de 

trabalho e possui como objetivo específico, possibilitar a aplicação prática dos conceitos 

apreendidos durante o curso, possibilitando o emprego de técnicas, ferramentas e estratégias 

próprias da área de trabalho. 

O Estágio Curricular Supervisionado é obrigatório a partir do sétimo período, e não 

obrigatório até o sexto período, no curso de Engenharia Elétrica obedece às determinações 

da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui as DCNs para os Cursos de 

Graduação em Engenharia, à Lei Federal nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes e à Resolução CONSEPE/UNIVALE nº 015/2015, e do regulamento específico 

do curso.  
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da UNIVALE constitui-se de atividades 

de estudo, apresentada sob a forma de trabalho monográfico de graduação; especialização 

e/ou aperfeiçoamento (trabalho experimental ou não experimental); projeto de pesquisa 

(experimental ou não experimental); artigo científico; dentre outros definidos pelos 

Colegiados do Curso. O Regimento Geral da UNIVALE regulamenta o Trabalho de 

Conclusão de Curso no Art. 186, facultando que o mesmo, quando não conste das Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCNs, poderá ser proposto pelo Colegiado do Curso e/ou NDE.  

A UNIVALE tem como Política de Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso: 

  I. Acompanhar o estudante, orientando-o na elaboração do trabalho acadêmico, 

garantindo a abordagem acadêmico-científica de temas relacionados à prática profissional;  

II. Propiciar informações aos discentes sobre o processo de elaboração do Trabalho, 

indicando bibliografia básica e procedimentos de investigação; 

III. Articular as temáticas dos trabalhos discentes com as linhas de estudo, definidas 

pelos Colegiados; 

IV. Propiciar meios de divulgação e apoio à apresentação dos trabalhos em encontros, 

conferências e congressos. 

De acordo com as DCNs, no curso de Engenharia Elétrica, o TCC é requisito 

obrigatório para a formação, que compreende a consolidação dos conhecimentos construídos 

durante o curso e tem como apoio as disciplinas básicas, profissionalizante e específicas. 

Para elaboração do TCC, são observadas as normas éticas das pesquisas envolvendo 

seres humanos. Os projetos são submetidos previamente a apreciação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP), plataforma Brasil. Os resultados dos estudos teóricos e empíricos são 

apresentados de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e seguem as normas dos 

Trabalhos Acadêmicos da UNIVALE, em consonância com o Regulamento de TCC do 

curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), deverá propiciar ao aluno experimentar 

na prática a aplicação dos conceitos aprendidos no curso e melhor prepará-lo para atuar no 

mercado de trabalho ou para continuar seus estudos de Pós-graduação. 

O trabalho deverá obedecer a padrões técnicos estabelecidos para trabalhos científicos 

e as normas aprovadas pela Resolução CONSEPE Nº. 06/2009, de 23 de junho de 2009. 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

 

A Atividade Complementar - AC é um recurso pedagógico que vem sendo utilizado 

com objetivo maior de permitir a participação efetiva do estudante no processo de sua 

formação, garantindo a oportunidade de escolha de conteúdos complementares coadunantes 

com as áreas nas quais o aluno deseja se aprofundar. Nessa concepção, o estudante é sujeito 

ativo em seu processo de formação. 

Nesse sentido, as AC justificam-se pelo estímulo à prática de estudos independentes, 

transversais (sustentabilidade, diversidade, direitos humanos, ética), opcionais, 

interdisciplinares, de permanente e contextualizada atualização profissional específica, 

sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, 

notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

De acordo com o estabelecido pelo curso de Engenharia Elétrica, a carga horária 

estipulada para as atividades complementares distribuidas ao longo do curso é de 100 horas, 

e podem ser consideradas:  

Aprovação em cursos, minicursos específicos da área de engenharia; cursos de língua 

estrangeira; participação em oficinas, oferecidas pela UNIVALE ou por outras instituições; 

frequência e aprovação em programa de monitoria da UNIVALE; realização de estágios não 

obrigatórios relacionados à área de Engenharia Elétrica; realização de visitas técnicas 

relacionados à área de Engenharia; participação em seminários, simpósios, congressos, 

encontros e outros eventos de ensino relacionados à área afim, em âmbito local, regional, 

nacional ou internacional; participação em banca de apresentação do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC); participação em projetos ou ações de ensino de intervenção social, inclusive 

voluntariado, relacionados à área das Engenharias; participação em projetos de extensão e 

pesquisa institucionalizadas pela UNIVALE; participação como representante discente em 

órgãos Colegiados, Câmaras e Conselhos da UNIVALE; participação como membro da 

direção ou coordenação em Órgãos de Representação Estudantil; entre outros, desde que 

descritos no Regulamento de Atividades Complementares específico aprovado pelo 

Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Compete à UNIVALE a busca da excelência na formação de profissionais 

comprometidos com a vida e com a transformação social. Essa meta reflete o exposto no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e orienta a organização curricular deste PPC, assim 

como os procedimentos metodológicos implicados nos atos de ensinar e aprender.  Ao buscar 

a excelência, a Instituição se empenha na formação de profissionais aptos a reunir conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais para resolver problemas. 

Considerando o exposto nos parágrafos anteriores, os procedimentos metodológicos 

assumidos pelos docentes do curso se norteiam pela interação entre reflexão teórica, território 

de entorno, vivência profissional, busca da interdisciplinaridade, que visam propiciar ao 

estudante o desenvolvimento das habilidades de compreensão, análise, comparação, 

avaliação e síntese das informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em 

análises críticas.   

Nesse contexto, são adotados os seguintes procedimentos metodológicos, dentre 

outros:  

 Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e contextualizadas; 

 Seminários de discussão de textos - atividade em que se trabalha, simultaneamente, a 

habilidade de leitura, compreensão e elaboração de textos e a expressão verbal; 

 Metodologia de estudo de caso, para o adequado desenvolvimento da relação teoria-

prática; 

 Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o estudante a ser sujeito do 

processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como o facilitador desse 

processo, favorecendo a discussão coletiva e as relações interpessoais; 

 Leitura coletiva de textos com posterior discussão, visando o desenvolvimento da 

capacidade de julgamento e de tomada de decisões; 

 Apresentação de trabalhos escritos (artigos científicos), visando desenvolver a 

capacidade de pesquisa; 

 Uso de tecnologias para a ampliação do ambiente acadêmico, por exemplo, por meio 

da utilização de blogs e do portal universitário, ferramenta que expande o espaço de 

interação entre estudantes e professores; 

 Apresentação de "fichamento" de textos e de resenhas; 

 Visitas técnicas; 
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 Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 

 Oficinas Temáticas; 

 Seminário Integrador; 

 Avaliação Global. 

 Aulas práticas desenvolvidas em laboratório, supervisionadas pelo professor para 

sedimentação do conteúdo teórico abordado. 

 Minicursos em órgãos de pesquisa e em outras instituições. 

 

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem, que envolve mais 

diretamente a relação professor/estudante/sala de aula e ambientes educativos, assim como 

outras atividades, leituras e práticas empreendidas pelos estudantes, é regulamentado pelo 

Regimento Geral da UNIVALE. A assiduidade e aproveitamento nos estudos, ambos 

eliminatórios, são os aspectos que constituem o sistema. 

A UNIVALE assume que a avaliação deve ser formativa e contribui para que 

professores e estudantes aperfeiçoem os processos de ensino e aprendizagem. Portanto, a 

avaliação deve considerar os conteúdos e as competências construídas, identificando 

problemas de aprendizagem para implementar melhorias. É necessário assim, articular as 

diversas formas de avaliação: diagnóstica, de conteúdo e de domínio técnico e instrumental. 

A avaliação é constante, contínua e cumulativa tendo como foco a aprendizagem e 

para tal exige-se que os estudantes sejam avaliados em situações concretas ou mais próximas 

da realidade, para que mobilizem conhecimentos diante de desafios.  

Nesse sentido, avaliar pressupõe não apenas aquilo que acontece na sala de aula, mas 

tudo que envolveu o planejamento e aprofundamento das aulas, levando os estudantes a 

perceberem o processo de avaliação de forma integral e não fragmentada. Avaliar leva a 

resultados, mas não permanece neles, pois, como processo, viabiliza resultantes constituídos 

de ressignificações. Portanto, nos remete a considerar todas as ações ocorridas durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Por seu fundamento processual, a avaliação ocorre ao longo de cada período, devendo 

ser utilizados instrumentos variados que possam impulsionar o processo ensino-

aprendizagem tais como: observação e acompanhamento do estudante; provas, testes e 



15 

 

exercícios; trabalhos individuais e/ou em equipes; seminários; pesquisas descritivas, 

pesquisas experimentais; visitas técnicas; portfólios;. projetos interdisciplinares; relatórios; 

atividades práticas supervisionadas (APS) e demais modalidades e formas que se mostrem 

aplicáveis, conforme a disciplina. 

 

A EXTENSÃO NO CURSO 

 

O curso de Engenharia Elétrica obedece às normas estabelecidas no Título III, 

Capítulo I, Seção V do Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce, buscando uma 

integração com a comunidade regional, a fim de desenvolver projetos de extensão que aliam 

o ensino, a pesquisa e atividades de atendimento à população na área de transmissão de 

energia elétrica, automação e outros. 

A extensão se efetiva por políticas e programas aprovados pelo NDE e pelo 

Colegiado, elaborados de acordo com a política geral estabelecida pelo CONSUNI e 

supervisionados pela Assessoria de Extensão da Pró-Reitoria Acadêmica.  

 As ações de extensão do curso são desenvolvidas com a participação de professores 

e acadêmicos do curso, em parceria com Instituições públicas e privadas com atuação em 

áreas afins ao curso, profissionais da área, empresários e membros da comunidade. Dentre 

as principais atividades de extensão destaca-se:  

- Semana Acadêmica: evento que promove o encontro de professores, estudantes e 

comunidade por meio de seminários, debates, minicursos e apresentação de trabalhos. A 

Semana Acadêmica complementa e enriquece a formação dos estudantes privilegiando o 

cenário acadêmico-científico, que visa ampliar os conhecimentos específicos para o bom 

desempenho profissional, ligados às questões atuais da Engenharia.            

As reflexões dessa atividade podem proporcionar novas possibilidades de pesquisa, 

quer para fins de realização do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) ou servir como um 

campo de possibilidade para o desenvolvimento de alguma atividade de pesquisa. 

Nesse sentido, pode-se considerar também como uma atividade de extensão o Projeto 

de TCC, pois contempla melhorias no sistema produtivo de pequenas e médias empresas e 

instituições sem fins lucrativos, assim como implementa soluções para problemas de 

engenharia, por meio do planejamento e execução de projetos elétricos.  
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O curso de Engenharia Elétrica desenvolve ainda, outras atividades de extensão por 

meio de ambientes específicos como o Parque da Ciência, o Escritório Modelo e o Espaço 

Integrador das Engenharias-ELO. 

 

A PESQUISA NO CURSO 

 

Atualmente a pesquisa na Engenharia Elétrica da Universidade Vale do Rio Doce está 

se desenvolvendo na área de Eficiência Energética, através da iniciativa de professores do 

curso. Entretanto, outras pesquisas devem ser desenvolvidas envolvendo a área de 

Automação Industrial e Projetos Elétricos de Potência. 

 A Pesquisa no curso de Engenharia Elétrica observa o disposto no Título III, Capítulo 

I, Seção IV do Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce, sendo desenvolvida 

como função indissociável do ensino e com o fim de ampliar, criar, adaptar e transferir 

conhecimento. 

As linhas de pesquisa relacionadas ao TCC do curso de Engenharia Elétrica, 

orientadas pelos professores de cada área de conhecimento, permitem a abordagem dos 

estudos de maneira interdisciplinar, e a articulação com outros grupos de pesquisa já 

consolidados na Universidade, levando à geração de novos conhecimentos e à produção 

científica.  

A produção científica, incluindo os resultados advindos dos Trabalhos de Graduação, 

deverá ser veiculada aos meios de divulgação técnica - cientifica como congressos, jornadas, 

simpósios e revistas científicas conceituadas, contribuindo para a divulgação dos 

conhecimentos produzidos pelo curso. 

 

AVALIAÇÃO CPA 

 

A avaliação do curso realizada pela CPA é anual e censitária e envolve discentes e 

docentes dos cursos de graduação. Os objetivos dessa avaliação são: 

 Retratar a situação do curso, segundo a visão dos seus docentes e discentes, em 

relação aos diversos aspectos acadêmicos pertinentes à qualidade do mesmo; 

 Levantar potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados no curso para servirem de 

parâmetros, possibilitando a tomada de decisão e correção de rumos visando ao 

aprimoramento contínuo do curso e da UNIVALE. 
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Para o planejamento da referida avaliação, a CPA/UNIVALE se reúne com a 

Coordenação do curso numa proposta dialógica e democrática permitindo uma discussão 

ampla do processo de avaliação. Solicita aos coordenadores a participação e motivação da 

comunidade acadêmica, contribuindo assim, para o êxito da avaliação do curso. 

A metodologia é baseada em etapas, a saber: 

 Levantamento de dados para a avaliação; (Fontes: Secretaria Acadêmica, DISGI) 

 Definição da estrutura dos instrumentos de avaliação; 

O instrumento de avaliação consta de perguntas relacionadas ao curso, coordenação 

do curso, setores administrativos e acadêmicos, instalações e serviços de apoio ao estudante, 

disciplinas e professores, abordadas em seus vários aspectos. A avaliação é disponibilizada 

via WEB, no Portal do Aluno e no Portal do Professor, ficando a critério do estudante e do 

professor a definição quanto ao melhor momento para responderem os instrumentos de 

avaliação.  

Para a ativação e liberação dos instrumentos de avaliação no Portal do Aluno e Portal 

do Professor é acessado o banco de dados referentes ao planejamento de ensino vigente dos 

cursos de graduação. O processo de avaliação da CPA compreende:  

 Monitoramento do processo de avaliação pela CPA com informações sistemáticas de 

porcentagem do grau de adesão ao processo;  

 Elaboração de relatórios; 

 Entrega de relatório geral de avaliação do curso e de relatórios individuais de cada 

professor a coordenação do curso. 

Após o preenchimento dos instrumentos, procede-se a tabulação e o tratamento dos 

dados, através da construção de gráficos comparativos para cada quesito avaliado por 

estudantes e professores.  

 

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

Os laboratórios do Curso de Engenharia Elétrica visam oferecer práticas específicas 

da área. No CTC II estão instalados computadores, bancadas de trabalho e equipamentos da 

área da engenharia elétrica. Os laboratórios localizam-se nas salas 101, 102, 107, 108 e 109 

do CTC II no Campus II da UNIVALE e são os seguintes: 

 

- Laboratório de Eletrônica Analógica, 
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- Laboratório de Materiais e Medidas Elétricas, 

- Laboratório de Instrumentação, 

- Laboratório de Máquinas Elétricas, 

- Laboratório de Automação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto pedagógico do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Vale do Rio 

Doce visa preparar o aluno para acompanhar as necessidades do mercado. Por esse motivo, 

o NDE, por ter a intenção de manter este projeto em constante avaliação, estruturação e 

atualização, reelaborou junto com o Colegiado do Curso o presente Projeto Pedagógico para 

vigorar a partir do primeiro semestre de 2017.  

Tem-se consciência que o projeto pedagógico de um curso de graduação é 

instrumento básico para um ensino de qualidade. Tendo em vista essa premissa, o NDE e a 

atual Coordenação do Curso, que assumiu suas funções em fevereiro de 2016, iniciou-se 

reflexões para a reformulação do PPC, com referência na Resolução CNE/CES Nº 11, de 11 

de março de 2002, no PPI e PDI da UNIVALE 2014-2018, no Regimento Geral e demais 

legislações pertinentes. 

Essa reformulação do Projeto Pedagógico partiu de uma leitura do cotidiano do curso 

e da sua inserção no contexto regional, das reflexões de docentes, do colegiado e do NDE, 

da análise dos resultados das avaliações da Comissão Própria de Avaliação – CPA da 

UNIVALE, levando-se em consideração o resultado obtido no ENADE e mudanças no 

cenário nacional da educação e do mercado de trabalho, que culminou na análise das ementas 

das disciplinas que foram atualizadas e também com a introdução de novos conteúdos que se 

fizeram necessários.  

A concepção de um Projeto Pedagógico não se encerra; a partir dele pode-se, sempre 

reiniciar as discussões, com criatividade e crítica permanentemente, norteando as ações do 

curso rumo ao cumprimento de seus objetivos. 
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ANEXOS 

ANEXO I - PERFIL DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EM ANOS) e TITULAÇÃO DO CORPO 

DOCENTE  

NOME DO DOCENTE TITULAÇÃO 

Experiência Profissional 

Magistério 

Superior 
Não Acadêmica 

Regime de 

Trabalho 

Barbara Poliana Campos Sousa Especialista 7 anos 8 anos Horista 

Célia Regina Silva Santos Pimenta Mestre 14 anos _ Integral 

Claudio Humberto Junqueira de 

Sousa 
Mestre 18 anos 6 anos Horista 

Clênio Henriques Martins Especialista 26 anos 34 anos Integral 

Denise Coelho de Queiroz Mestre 15 anos  _ Integral 

Elias Samor Especialista 30 anos 2 anos Integral 

Gyovane Alves Armondes Especialista 10 anos 20 anos Integral 

Herculano Xavier da Silva Junior Doutor 2 anos 14 anos Horista 

Ivana Cristina Ferreira Santos Doutora 21 anos _ Integral 

Imirene Lodi dos Santos Especialista 4 anos _ Integral 

Jones Righi de Campos Especialista 30 anos _ Integral 

José Bispo Ferreira Filho Mestre 15 anos 21 anos Parcial 

Julianna Silva Gloria Doutora 12 anos _ Integral 

Leandro Carvalho Nascimento Especialista 5 anos _ Horista 

Lenin Piasarolo Mestre 27 anos _ Horista 

Marieta Amelia Vieira Byrro Especialista 29 anos _ Horista 

Marli Elias Pereira Especialista 32 anos _ Integral 

Régis de Carvalho Especialista 26 anos 06 anos Horista 

Ricardo José Catarino Especialista 4 anos 23 anos Horista 

Rosemary Souza Ferreira Especialista 30 anos 20 anos Horista 
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Ticiano Azevedo Bastos Especialista 7 anos _ Horista 

 

Titulação Quantidade Percentual  
Regime 

Trabalho 
Quantidade Percentual  

Graduado 00 0,00%  Horista 10 47,62% 

Especialista 13 61,9%  Parcial 1 4,76% 

Mestre 5 23,81%  Integral 10 47,62% 

Doutor 3 14,28%  Total do curso 21 100,00% 

Total do curso 21 100,00%     
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