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ABSTRACT

In 2009, the Electrical Engineering Program of Brazilian Military Institute of 
Engineering (PPGEE / IME) celebrated its 38th birthday. PPGEE / IME is actually 
one of the oldest Brazilian graduation programs in Electrical Engineering. Along 
these almost four decades, PPGEE / IME has managed to provide graduated elec-
trical engineers to Brazilian Army and society, who are able to perform high level 
research. The program also manages to keep track of the strategic changes in the 
Brazilian education directives and of the Brazilian Army goals regarding education 
and training of its personnel for science and technology. These accomplishments of 
PPGEE / IME are attested mainly by the quality of its more than 270 approved mas-
ter dissertations, by pioneering and innovation present in many of those texts, by 
various papers published in peer-reviewed periodicals, books and books chapters 
authored by its professors and alumni, and by the success that many of our former 
graduate students have later achieved professionally.

RESuMO

Em 2009 o Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica do Instituto 
Militar de Engenharia (PPGEE/IME) celebrou seu 38º aniversário. O PPGEE/IME é 
de fato um dos mais antigos programas de Pós-graduação em Engenharia Elétrica 
do Brasil e ao longo dessas quase 4 decádas tem sido capaz de formar Engenhei-
ros Eletricistas Pós-Graduados, capazes de desenvolver pesquisas de alto nível, 
para o Exército Brasileiro e para a sociedade. O programa também tem sido capaz 
de acompanhar as mudanças estratégicas nas diretrizes da educação brasileira 
e nos objetivos do Exército Brasileiro em termos de educação e formação do seu 
pessoal para a ciência e tecnologia. Essas realizações do PPGEE/IME são atesta-
das principalmente pela qualidade de suas mais de 270 dissertações defendidas, 
pelo pioneirismo e inovação presentes em muitos dos seus textos, por vários arti-
gos publicados em periódicos, livros e capítulos de livros de autoria de seus profes-
sores e alunos e pelo sucesso que os seus ex-alunos tem obtido profissionalmente.
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INTRODuçãO

Em 2009, a Pós-graduação stricto-sensu do Instituto Militar de Engenharia 
comemorou 40 anos de existência. A semente da implantação da Pós-graduação 
no IME é, na verdade, ainda mais antiga: em 1957, o IME ofereceu pela primeira 
vez um curso de especialização em Engenharia Nuclear. As bases lançadas na 
forma de cursos de especialização culminaram no início efetivo da PG stricto-sensu 
em 1969, com a criação dos cursos de mestrado em Química e em Engenharia 
Nuclear. No ano seguinte, o IME tomou as medidas estruturais para a implantação 
definitiva da PG stricto-sensu, que resultaram na criação, autorizada pelo MEC, dos 
mestrados em Ciência dos Materiais e em Engenharia Elétrica. Assim, em 1971 
iniciou-se a primeira turma do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica 
do IME - PPGEE, um dos pioneiros do país.

Ao longo dos últimos 38 anos, o PPGEE do IME sempre foi um programa 
pequeno, com dificuldades para se manter ativo e cumprir sua missão principal: for-
mar recursos humanos capacitados a realizar pesquisa científica de alto nível nos 
ramos da Engenharia Elétrica em que atua. Ainda assim, o PPGEE vem cumprindo 
este papel, procurando acompanhar as mudanças estratégicas dos rumos da Edu-
cação no país e dos objetivos de formação de recursos humanos e de capacitação 
em Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro.

Este texto tem por objetivo apresentar um breve histórico do PPGEE, em alu-
são ao marco comemorativo dos 40 anos de Pós-graduação stricto-sensu do IME. 
Além de dados passados, as características principais atuais do programa são dis-
cutidas resumidamente. Por fim, um esboço de visão de futuro do programa tam-
bém é apresentado.

HISTÓRICO DO CuRSO
Origens
O marco inicial mais provável das atividades de investigação científica em 

Engenharia Elétrica no IME remonta ao início da década de 50, quando um oficial 
engenheiro, aqui graduado, foi designado para frequentar o curso de mestrado na 
área de Sistemas de Controle da Universidade de Stanford, nos EUA. Este oficial 
era o então Maj Eng Eltr Haroldo Correa de Mattos, que na década de 80 viria a ser 
Ministro das Comunicações na gestão do Presidente Figueiredo, sendo o primeiro 
Mestre em Ciências em Sistemas de Controle do Brasil. Retornando de Stanford 
em meados daquela década, veio novamente para o IME, quando então implantou 
o Laboratório de Sistemas de Controle do então Departamento de Engenharia Elé-
trica (DE/3), cujo início de funcionamento ocorreu em 1961. O Exército Brasileiro 
é, portanto, pioneiro no ensino e na pesquisa de Sistemas de Controle no Brasil. 
A Figura 1 traz algumas imagens do laboratório de Sistemas de Controle na sua 
forma original.

Entre 1961 e 1970 os trabalhos desenvolvidos em Sistemas de Controle se li-
mitaram aos Projetos de Fim de Curso de graduação de interesse do Exército. Com 
a criação do PPGEE em 1970, a partir de 1971 o IME passou a formar também 
recursos humanos em nível de mestrado na área de Sistemas de Controle.

O PPGEE foi criado originalmente com duas áreas de concentração (AC). A 
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Figura 1 – Laboratório de Sistemas de Controle, (década de 60).

área de Sistemas de Controle, motivadora maior da criação do curso, e a área de 
Eletromagnetismo Aplicado. Em Sistemas de Controle, os trabalhos se dividiam 
ainda em duas linhas de pesquisa (LP): Teorias e Métodos; e Tecnologias Básicas. 
Na AC de Eletromagnetismo, as LP eram: Ondas Guiadas; e Antenas e Propaga-
ção. A motivação para a criação desta AC veio do próprio Exército, interessado em 
trabalhos aplicáveis ou de alguma utilidade para seus sistemas fixos de rádio-co-
municação de longa distância, operados principalmente em HF (por comunicação 
ionosférica).

Os primeiros 15 anos (1971-1985)
Primeiros Trabalhos
A primeira dissertação do PPGEE foi na AC de Sistemas de Controle, e foi 

defendida em 5 de julho de 1972, com o título “Propriedades Geométricas das 
Regiões de Controlabilidade em Sistemas Controlados por Pulsos Modulados em 
Frequência”. Seu autor foi o então Maj José Augusto Mariz de Mendonça. Em 16 
de agosto de 1974, o aluno civil Emanoel Paiva de Oliveira Costa defendeu a pri-
meira dissertação da AC de Eletromagnetismo Aplicado: “Conjunto de Antenas de 
Abertura em Cilindros Condutores”. Uma lista completa dos trabalhos defendidos 
no programa encontra-se na página do PPGEE na internet (www.pgee.ime.eb.br).

É importante destacar o papel de oficiais Engenheiros Militares aqui forma-
dos e de outros ex-docentes do PPGEE daquela época. Vários deles contribuíram 
para a criação dos cursos de Pós-graduação em Controle na PUC-Rio e na UFRJ, 
na década de 70. Ainda, alguns mestres egressos do PPGEE reforçaram o corpo 
docente do CETUC da PUC-Rio, em Eletromagnetismo Aplicado e Sistemas de 
Comunicações, nos anos 80.

A segunda dissertação do PPGEE foi defendida em 11 de setembro de 
1973, por Jacob Frajderberg, com o título “Realização de um Filtro ativo em Altas 
Frequências”. Curiosamente, o tema desse trabalho não estava perfeitamente 
alinhado com as AC criadas, mas refletia bem a capacitação do corpo docente 
daquela época, que era muito forte em Eletrônica Analógica, com foco especial 
em aplicações voltadas para televisão. Um dos professores dessa época era o 
então Maj Alcyone Fernandes de Almeida Junior, já famoso por sua contribuição 
ao Sistema Brasileiro de TV, com a criação do esquema de codificação de cores 
PAL-M. Várias dissertações de mestrado foram defendidas em temas ligados 
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diretamente à Eletrônica (circuitos) nos primeiros quinze anos do PPGEE.

Trabalhos Pioneiros e de Destaque
Em dezembro de 1977, a primeira dissertação do PPGEE em Processamento 

de Sinais (voz) foi defendida pelo então Ten Cel Roberto Miscow Filho, com o título 
“Levantamento de Características da Língua Portuguesa utilizáveis no Processa-
mento Digital dos Sinais de Voz”. Como outros trabalhos da época, essa disserta-
ção também não estava alinhada diretamente às duas AC formais, mas trazia uma 
carga grande de inovação, e foi pioneira no Rio de Janeiro. Mesmo sem estrutura 
de laboratórios para experimentos deste tipo no IME, o Ten Cel Miscow contou com 
apoio do INPE (São José dos Campos), para realizar os ensaios experimentais 
necessários. Pode-se afirmar que este trabalho foi o embrião da criação da LP 
de Processamento de Sinais, alguns anos depois (1985), por iniciativa do próprio 
(então) Cel Miscow e do Cel Alvaro Simões, outro militar que defendeu dissertação 
sobre processamento de voz (1979).

Em agosto de 1978, Ricardo Tanscheit defendeu a dissertação intitulada 
“Controle de Processos por Lógica Nebulosa”, possivelmente uma das primeiras 
dissertações de mestrado no Brasil sobre lógica nebulosa (fuzzy). Este trabalho 
foi orientado pelo então Cel Jorge Luiz Barreto, que havia recém-retornado de seu 
doutoramento na Universidade da Califórnia, realizado sob orientação de um dos 
“pais” do assunto, o professor Lotfi Zadeh. Até hoje as aplicações de lógica nebulo-
sa a sistemas de controle são estudadas e aplicadas no âmbito dos programas de 
Pós-graduação em engenharia elétrica.

Na virada da década de 70 para 80, percebe-se o incremento de dissertações 
na AC de Controle voltadas para controle e guiamento de mísseis. Esses trabalhos 
se alinhavam com interesses em pesquisa e desenvolvimento (P&D) do Exército 
àquela época, mais notadamente com projetos de desenvolvimento realizados no 
então Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Exército – IPD. De fato, o corpo 
discente do PPGEE naquela época era composto principalmente por oficiais enge-
nheiros do Exército e da Marinha, ex-alunos da graduação do IME e, em particular, 
pesquisadores do IPD. A proximidade do IME com o IPD original, que ficava na 
Urca também, foi um fator adicional de atração desses engenheiros, que conse-
guiam conciliar a capacitação em pesquisa no IME com suas demandas imediatas 
no IPD. Destaque para a dissertação “Pilotagem de Mísseis em Fase de Cruzeiro”, 
defendida em agosto de 1982 por Waldemar de Castro Leite Filho, que viria a ser 
posteriormente o Coordenador do projeto do Veículo Lançador de Satélites brasi-
leiro - VLS.

A área de Eletromagnetismo foi criada com base no interesse e na preocu-
pação do Exército com o bom funcionamento de seus sistemas fixos de rádio-
-comunicação em HF, como já mencionado. Posteriormente, trabalhos envolvendo 
as faixas mais altas do espectro (VHF, UHF, microondas) passaram a engrossar a 
lista de temas de interesse do Exército nesta AC. Mas o trabalho de maior destaque 
dessa área foi mesmo referente a comunicações em HF: a dissertação do então 
Maj Júlio Cesar Rodrigues Dal Bello, intitulada “Propagação de Ondas Eletromag-

  6  Atual Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT).
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Figura 2 – Reprodução da Matéria na Folha de São Paulo

néticas na Floresta Amazônica”, defendida em fevereiro de 1984. Este trabalho foi 
o embrião de um projeto de pesquisa do próprio Exército sobre Comunicações na 
Amazônia – Projeto M.11.14, que avançou pelo início da década de 90, sob a coor-
denação do então professor do PPGEE, Ten Cel Dal Bello e do Prof Mauro Soares 
de Assis. Resultados importantes desse projeto podem ser encontrados em (Dal 
Bello, 1992) e (Dal Bello, 1992a).

Reestruturações de 1985 e 1994
Em 1985, o anseio que se manifestava desde 1978, em se formalizar a AC de 

Processamento de Sinais no PPGEE, finalmente pôde ser contemplado. Um dos 
marcos iniciais das atividades dessa nova AC foi a defesa da dissertação “Proces-
samento Digital do Sinal de Voz Aplicado a Identificação e Verificação do Locutor”, 
em 6 de fevereiro de 1985, pelo então Maj Geraldo Magela Pinheiro Gomes. Vale 
destacar que o trabalho foi inclusive tema de matéria do caderno de informática do 
jornal Folha de São Paulo em 8 de maio de 1985 (Moreira, 1985), reproduzida na 
Figura 2. O outro foi a montagem do laboratório de Processamento de Sinais de 
Voz, cujos equipamentos foram financiados pela FINEP naquele mesmo ano. Na 
verdade, a FINEP financiou também na mesma época a montagem do Laboratório 
de Micro-ondas, sendo na época um dos mais completos e modernos do país na-
quele tempo. Posteriormente, em 1988, a área de Processamento foi dividida em 
três LP, a saber: Processamento de Sinais de Voz; Processamento de Imagens; e 
Processamento de Sinais Aplicado às Comunicações.

Outra evidência da repercussão dos trabalhos da nova AC à época foi o convi-
te para uma exposição de cursos de PG em São Paulo, em 1987. O estande apre-
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sentava alguns equipamentos recém adquiridos para o laboratório de Processa-
mento de Sinais de Voz que permitia aos docentes e discentes que representavam 
o PPGEE realizar demonstrações práticas.

Apesar da qualidade e da importância da maioria dos trabalhos de dissertação 
desenvolvidos pelo PPGEE até então, o curso sempre recebeu avaliação regular 
ou boa por parte da CAPES. Em particular, registra-se o conceito ‘C’ recebido no 
início da década de 90, que quase levou o programa a ser fechado. A crítica maior 
se referia à titulação do corpo docente, ao pouco envolvimento com projetos de 
pesquisa apoiados por órgãos de fomento e à baixa produção científica, tendo sido 
necessário apresentar à CAPES um projeto de reestruturação geral do curso para 
evitar o descredenciamento. Papel fundamental neste projeto foi exercido pelos 
dois Coordenadores do PPGEE na primeira metade da década de 90: o Ten Cel Dal 
Bello e o Ten Cel Antônio Carlos Gay Thomé.

O ponto crucial da proposta de reestruturação foi a requalificação do corpo 
docente. Para tal, três linhas de ação foram adotadas. Na primeira, alguns mestres 
civis e militares do corpo docente do DE/3 foram motivados a cursar o doutorado. 
A outra linha foi contratar, por concurso, novos professores doutores para atuar 
no PPGEE, o que ocorreu em pelo menos duas ocasiões ainda na década de 90 
e no início da década de 2000. Por fim, houve também um estímulo à formação 
de jovens doutores engenheiros militares, que contou com o importante apoio da 
então Secretaria de Ciência e Tecnologia do Exército para manter um fluxo contí-
nuo de oficiais do Quadro de Engenheiros Militares (QEM) realizando mestrado e, 
principalmente, doutorado em diversas instituições de ensino superior do país e do 
exterior.

Além da requalificação dos professores, houve uma busca pelo aumento da 
produção científica, em particular com publicações em anais de congressos e sim-
pósios. Os professores também buscaram apoio em órgãos de fomento públicos 
(FAPERJ, CNPq, FINEP), embora na década de 90 o estímulo à C&T no país esti-
vesse muito aquém do desejável. Ainda assim, ao longo desse período de reestru-
turação, apoios a projetos de pesquisa foram obtidos paulatinamente.

Os últimos onze anos (1999-2009)
A estrutura baseada nas três áreas de concentração descritas até aqui foi 

mantida até o final de 1998, quando o conselho de professores (CPPG) resolveu 
reorganizar o programa de modo a melhor refletir a vocação natural de seu corpo 
docente, que começava então a colher os frutos das iniciativas de reestruturação 
do início da década. A partir de 1999, o programa passou a trabalhar com apenas 
duas AC: Sistemas de Controle; e Telecomunicações, sendo a segunda o resultado 
da fusão das atividades anteriormente desenvolvidas nas áreas de Eletromagnetis-
mo Aplicado e de Processamento de Sinais. Cumpre destacar que esta redução do 
número de AC e LP era também uma recomendação dos consultores da CAPES 
em seus relatórios de avaliação do programa.

Nesse mesmo espírito, em 2002, as linhas de pesquisa do programa foram 
novamente alteradas. A área de Sistemas de Controle foi remodelada com a união 
de suas duas linhas de pesquisa. A partir de então, essa área passou a oferecer 
somente a linha de pesquisa “Controle Robusto e Aplicações”. Na área de Teleco-
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municações, as linhas de pesquisa de “Antenas e Propagação” e de “Ondas Guia-
das” foram agrupadas na nova LP de “Eletromagnetismo Aplicado”. Com isso, 
a área de concentração de Telecomunicações passou a oferecer as seguintes 
linhas de pesquisa: Processamento de Sinais; Comunicações Digitais; e Eletro-
magnetismo Aplicado.

Ao fim do triênio 2001-2004, os esforços de quase uma década de reestrutu-
ração foram compensados, com a melhor avaliação do PPGEE até então: o con-
ceito 4, nota máxima típica das PG sem doutorado. Nesse período ocorreram fatos 
marcantes como a concessão das primeiras bolsas de produtividade em pesquisa 
do CNPq a professores do PPGEE: Ten Cel José Antonio Apolinário Jr e professor 
Ernesto Leite Pinto. Em particular, o Ten Cel Apolinário foi o primeiro professor 
militar do QEM na ativa a ser contemplado com esta deferência, cada vez mais 
valorizada na comunidade acadêmica. Ademais, foi nítido o incremento da produ-
ção científica do programa, com vários artigos publicados em periódicos indexados 
internacionais e nacionais, e principalmente com dezenas de artigos em anais de 
eventos científicos, quase todos com co-autoria dos egressos do PPGEE. Este au-
mento quantitativo e qualitativo das publicações do programa foi fruto também do 
incremento de apoios a projetos de pesquisa obtidos pelo corpo docente, como os 
listados a seguir:

- Controle fuzzy de processos industriais (FINEP / Petrobras);
- Controle robusto de sistemas de guiamento de mísseis (EB-PBCT);
- Modelagem e simulação de um sistema de georreferenciamento de dutos 
(Petrobras);
- Uso de microondas no refino de petróleos pesados (Petrobras);
- Bloqueadores de RF (EB-PBCT);
- Redes ópticas WDM e amplificadores Raman (FAPERJ / Fundação CPqD);
- Estudo de tecnologias para provimento de comunicação em sistemas estra-

tégicos de Defesa (CAPES – edital Pró-Defesa);
- Algoritmos eficientes de filtragem adaptativa (CNPq);
- CIMov - Centro Integrado de monitoramento e coordenação Móvel (FAPERJ);
- Equalização e modulação adaptativas para canais com desvanecimento va-

riante no tempo e seletivo em frequência (FAPERJ);
- Modems e protocolos de comunicação para canais de HF (EB-PBCT);
- Processamento de sinais em segurança da informação (EB-PBCT);
- Processamento e transmissão de imagens digitais para aplicações de Defe-

sa Nacional (CAPES – edital Pró-Defesa);
- Rede H.264 SBTVD (FINEP);
- Sistema de reconhecimento remoto de locutor em comunicações Ópticas 

(FAPERJ);
- TEC-TERMAL - Tecnologia de imagens térmicas (FINEP);
- Técnicas avançadas para investigação e combate aos efeitos seletivos de 

canal em sistemas de transmissão digital sem fio (FAPERJ – Edital Grupos 
Emergentes).

Na esteira da avaliação positiva recebida em 2005, o CPPG resolveu dar o 
passo que faltava: a criação do curso de doutorado. Com apoio do Comando do 
IME, uma proposta de curso novo foi preparada e submetida para avaliação da 
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CAPES naquele ano. Infelizmente, a proposta não foi bem avaliada e o sonho do 
doutorado precisou ser adiado.

No início de 2006, o CPPG aprovou uma nova reestruturação das suas áreas 
de concentração e linhas de pesquisa. Desta vez a reestruturação foi motivada pela 
necessidade de melhor explicitar a vocação natural do curso para atuação em te-
mas ligados à área de Defesa, em atendimento ao que constava na Diretriz para a 
Reestruturação do Sistema de Ensino Militar Científico Tecnológico do Exército (EB 
/ DCT, 2005), e também em função das novas demandas em pesquisa e desenvol-
vimento previstas no Plano Básico de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro 
(PBCT), em vigor desde 2004 (EB / DCT, 2008). Desde então, o Programa passou 
a ter apenas uma área de concentração, denominada “Sistemas Eletrônicos de De-
fesa e Comunicações”, com três linhas de pesquisa: Eletromagnetismo Aplicado; 
Processamento de Sinais; e Automação e Controle. Basicamente, agregou-se a 
linha de pesquisa “Comunicações Digitais” à de “Processamento de Sinais” (a afi-
nidade já existia), e a área de Sistemas de Controle foi convertida em linha de pes-
quisa, tornando-se mais abrangente ao incluir o tema Automação no seu escopo.

Atualmente, o curso é reconhecido e recomendado pela CAPES, pois atende 
ao requisito básico estabelecido pela legislação vigente para ser reconhecido pelo 
MEC/CNE (Ministério da Educação e Cultura / Conselho Nacional de Ensino): obter 
nota igual ou superior a ‘3’ na avaliação da CAPES. Nas últimas avaliaçôes trienais 
(04-06 e 07-09), apesar do aumento da produção científica e da melhoria de vários 
indicadores, o PPGEE voltou ao conceito ‘3’ da fase de reestruturação. A queda de 
conceito se explica pelas sucessivas mudanças dos critérios de avaliação, em par-
ticular pelo maior peso que passou a ser dado às publicações em periódicos inde-
xados internacionais com co-autoria de discente. A recomendação atual da CAPES 
para funcionamento do curso está homologada pelo CNE na Portaria MEC 524, 
DOU 30/04/2008 - Parecer CES/CNE 33/2008, 29/04/2008.

PROjETO PEDAGÓGICO ATuAL

No projeto pedagógico do PPGEE são detalhadas as finalidades, a estrutura 
e a dinâmica do curso (PPGEE / IME, 2009). O documento que descreve o projeto 
atual do curso foi organizado em dez seções: introdução; breve histórico; objetivos 
do curso (gerais e específicos); perfil profissiográfico (definindo o público-alvo do 
curso e as contribuições pretendidas para seus egressos em termos de compe-
tências e habilidades); composição do corpo docente; informações sobre o perí-
odo e periodicidade do curso; infraestrutura (incluindo laboratórios); ementas das 
disciplinas; e metodologia de acompanhamento e avaliação. Atualizações anuais 
do projeto pedagógico são realizadas, embora mudanças significativas aconteçam 
com menor frequência, como a reestruturação de linhas de pesquisa, por exemplo.

Os objetivos do curso se alinham com os da própria instituição que o abri-
ga. Em particular, o objetivo principal é a formação de recursos humanos, mili-
tares e civis, capacitados para atuar principalmente com pesquisa, mas também 
com ensino, nas áreas em que se especializaram. O outro objetivo geral é a 
própria geração de conhecimento em pesquisa básica, a partir dos trabalhos 
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desenvolvidos por seus corpos docente e discente.
Como já detalhado na seção anterior, o PPGEE desenvolve suas atividades 

atualmente em uma única AC denominada “Sistemas Eletrônicos de Defesa e Co-
municações”. Nesta área, os principais tópicos de interesse são: mecanismos de 
propagação de ondas eletromagnéticas; antenas; circuitos e dispositivos semicon-
dutores em frequências elevadas; processamento de sinais; comunicações digitais; 
sistemas de acompanhamento e; sistemas de controle e automação. A área está di-
vidida nas LP de Eletromagnetismo Aplicado (EA), Processamento de Sinais (PS), 
e Automação e Controle (AC).

A LP de Eletromagnetismo Aplicado ocupa-se do estudo de sistemas de RF 
(Rádio-Frequência), abrangendo as faixas de frequências de HF, VHF, UHF, micro-
-ondas, ondas milimétricas e ondas ópticas. As pesquisas nessa LP dão ênfase aos 
sistemas irradiantes, aos enlaces de comunicações por meios convencionais e por 
fibra óptica e aos circuitos e sistemas com aplicações civis e militares. Entre as apli-
cações convencionais, são incluídos sistemas fixos e móveis, terrestres ou via sa-
télite, com funcionamento sob condições climáticas variadas. Entre as aplicações 
não convencionais, são incluídos sistemas de comunicações dedicados, sistemas 
de teledetecção e sistemas de defesa e contramedidas eletrônicas (CME). Na faixa 
óptica, os estudos envolvem dispositivos em fibra, abrangendo sensores, grades 
de Bragg e sistemas de longa distância operando em altas taxas de transmissão. 
Modelagem, análise, simulação, implementação e testes de circuitos e sistemas 
são conduzidos para praticamente todas as aplicações de interesse. Microeletrôni-
ca e compatibilidade eletromagnética são desdobramentos naturais dos interesses 
dessa LP.

Em Processamento de Sinais lida-se com o desenvolvimento, com o aperfei-
çoamento e com a avaliação de desempenho de métodos e algoritmos de proces-
samento de sinais para emprego em sistemas de armazenamento e transmissão da 
informação, e também com a modelagem, simulação e avaliação de desempenho 
de sistemas de comunicações digitais. A maior parte dos trabalhos desenvolvidos 
por pesquisadores dessa LP tem se concentrado nos seguintes tópicos: proces-
samento e codificação digital de sinais de voz e imagens; transmissão digital em 
sistemas de comunicações sem fio; avaliação de desempenho de redes e sistemas 
de comunicações digitais; algoritmos de filtragem adaptativa; e modelagem e simu-
lação de canais de comunicação.

A LP de Automação e Controle, por sua vez, trata da pesquisa, do estudo e da 
validação (por meio de simulações ou a partir de implementações práticas) de sín-
teses de controle frequenciais e temporais. Ela envolve estudos em controle ótimo, 
adaptativo, não linear e de técnicas inteligentes de controle, bem como o controle 
de sistemas lineares variantes no tempo. Ainda dentro dessa linha, realizam-se 
estudos na área de identificação, otimização de sistemas físicos, modelagem e 
aplicações de técnicas de controle clássico e moderno. Por fim, essa LP também 
abrange a pesquisa no controle e na verificação de Sistemas a Eventos Discretos 
(SEDs) e Sistemas Dinâmicos Híbridos (SHs), com aplicações voltadas aos siste-
mas eletrônicos de defesa.

O curso é presencial e dividido em duas partes distintas: a fase de créditos; 
e a fase de dissertação de mestrado. Na primeira fase, o aluno se inscreve em 
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algumas das disciplinas ofertadas pelo curso, sendo a escolha dessas disciplinas 
apoiada por seu orientador acadêmico, que é um professor do corpo efetivo. As 
Normas Internas dos Cursos de Pós-graduação do IME (NICPG/IME) preveem a 
necessidade de cumprimento de 27 créditos para que o aluno esteja habilitado a 
passar para a segunda fase.

Ao final do período de créditos, o aluno deve apresentar sua proposta de dis-
sertação para uma banca examinadora. A aprovação da proposta marca o início 
da fase de dissertação. Durante o desenvolvimento dessa fase, ao final de cada 

Figura 3 – Infra-Estrutura Laboratorial do Programa: (a) Laboratório de Fotônica; (b) Laboratório de Proces-
samento de Imagens; (c) Laboratório de Comunicações e Sistemas Ópticos; (d) Laboratório de Micro-ondas e 

Guerra Eletrônica; (e) Laboratório de Processamento de Voz; (f) Laboratório de Comunicações Digitais.



32    – 1o ao 3o Quadrimestre de 2010

período letivo, o aluno deve apresentar um seminário sobre os principais resultados 
alcançados e o cronograma de seu trabalho. Essa avaliação periódica é um impor-
tante mecanismo de controle formal do desempenho do aluno de que a Instituição 
dispõe. Em essência, o que se espera da dissertação é que o aluno demonstre 
capacidade de pesquisa e inovação, gerando contribuições científicas relevantes e 
que tenham algum grau de originalidade.

A conclusão do curso se dá após a defesa da dissertação de mestrado, que 
consiste numa apresentação oral a uma banca examinadora composta por, no mí-
nimo, três professores doutores, sendo pelo menos um deles externo, seguida por 
arguição do candidato por parte dos membros da banca. Sendo a defesa e a res-
pectiva monografia consideradas satisfatórias pela banca, o título de Mestre em 
Ciências e o diploma respectivo são conferidos ao aluno pela Instituição após ele 
fechar todas as demais formalidades finais previstas na NICPG/IME e suas instru-
ções reguladoras.

Naturalmente, por ser um órgão vinculado ao Exército Brasileiro, o IME possui 
parcerias com órgãos de natureza técnica no âmbito do Ministério da Defesa como 
o CTEx (Centro Tecnológico do Exército), CAEx (Centro de Avaliações do Exército), 
IPqM (Instituto de Pesquisa da Marinha), CTA (Centro Tecnológico da Aeronáutica), 
IMBEL (Indústria de Material Bélico) e outros. Há também convênios formais com 
outras instituições de ensino superior, como a PUC-Rio e a UFRJ, por exemplo, 
permitindo que alunos de Pós-graduação do IME se inscrevam em disciplinas da-
quelas instituições, e vice-versa. Além disso, muitas parcerias são estabelecidas de 
maneira informal com outras instituições de ensino através da orientação conjunta 
de dissertações e publicação de artigos científicos e participação em projetos.

A infraestrutura laboratorial é mantida com verba orçamentária e de projetos 
de pesquisa ou de desenvolvimento dos quais os professores do programa partici-
pam. Especificamente, estão agora em funcionamento para atender ao programa 
os seguintes laboratórios: Laboratório de Sistemas de Controle, Laboratório de Fo-
tônica, Laboratório de Processamento de Imagens, Laboratório de Comunicação e 
Sistemas Ópticos (LARSO), Laboratório de Micro-ondas e Guerra Eletrônica, Labo-
ratório de Processamento de Voz e Laboratório de Comunicações Digitais. A Figura 
3 agrupa fotos recentes tiradas nesses laboratórios. A submissão de projetos de 
pesquisa a órgãos de fomento e a outras fontes de recursos é fundamental para a 
existência e sobrevivência do curso, e é algo recomendado e pontuado pela própria 
CAPES em suas avaliações trienais.

METAS E PERSPECTIVAS FuTuRAS

As principais metas perseguidas constantemente pelo programa são o au-
mento do corpo discente e o incremento da produção científica. No que diz respeito 
ao corpo discente, o número de alunos diminuiu nos últimos anos, persistindo a 
necessidade de atração de mais alunos, em particular que tenham condições de 
concluir com sucesso o curso. Deseja-se chegar, em médio prazo, a uma relação 
entre o número de discentes por docente igual a quatro por ano, o que na média 
representa dois alunos em créditos e dois alunos em dissertação por docente do 
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programa. Algumas medidas específicas estão sendo discutidas e realizadas para 
se alcançar essa meta. Uma delas é a melhoria da divulgação do programa ao 
público externo. Nesse sentido, a página de divulgação do programa na internet, 
www.pgee.ime.eb.br, lançada em outubro de 2008, foi uma primeira e importante 
ação realizada. Lá estão contidas tanto informações gerais sobre o curso quanto 
informações sobre inscrição aos candidatos e links para as versões eletrônicas 
das dissertações defendidas. Outras medidas vêm sendo discutidas pelo CPPG e 
também pelos demais programas do IME relacionadas à propaganda dos cursos 
de Pós-graduação. É fato que, de modo geral, o renome do IME na graduação não 
tem sido suficiente para captar o número desejado de (bons) alunos, sem esforços 
adicionais de divulgação. Iniciativas centralizadas da Subdivisão de Pós-graduação 
podem ajudar também nesse intento. 

O aumento e a melhoria da qualidade da produção científica do programa, em 
especial a vinculada aos trabalhos de conclusão de nossos egressos, é hoje a prin-
cipal meta perseguida. As dificuldades para se alcançar os índices adotados nas 
avaliações da CAPES, entretanto, são grandes para um programa pequeno, só de 
mestrado. Dentre as principais iniciativas tomadas nos últimos anos para melhorar 
os indicadores de produção, destacam-se:

- incremento da solicitação de fomento, e consequentemente, da participação 
efetiva dos docentes em projetos de pesquisa ou desenvolvimento;

- aumento da integração entre os docentes nas atividades de pesquisa e de 
orientação de alunos;

- estabelecimento de regras para ingresso e permanência de docentes no 
programa;

- participação frequente dos docentes em atividades conjuntas com outros 
programas em todo o Brasil, seja em projetos de pesquisa, seja como co-orienta-
dores de mestrado ou doutorado em outras instituições de ensino superior (IES).

- expansão da estrutura laboratorial, com a instalação dos Laboratórios de Au-
tomação e Controle e de Mecatrônica, Sistemas de Armas e Inercial, contemplados 
nos Editais FINEP CT-INFRA 01/2005 e 01/2006.

- estabelecimento de parcerias ou convênios com IES nacionais, como o pro-
jeto “Rede de Cooperação Acadêmica de Sistemas a Eventos Discretos, Sistemas 
Híbridos e Controle Robusto”, contemplado no Edital CAPES PROCAD 2007 e 
envolvendo os professores da LP de Automação e Controle, que viabiliza missões 
de pesquisa e missões de estudo para docentes e discentes da UFSC, do IME, da 
UFMG e da PUC-PR.

- estabelecimento de parcerias ou convênios com IES no exterior, como os 
atualmente existentes com a Universidade do Porto (Portugal), a Paristech (Fran-
ça) e a Technische Universität München (Alemanha).

Os resultados dessas iniciativas já começaram a surgir. Ao observar a produ-
ção bibliográfica em anais de eventos nos últimos anos, percebe-se que quase to-
das as dissertações dos egressos geraram ao menos um artigo, e em alguns casos 
antes mesmo do término do mestrado. Trabalhos com alunos da graduação tam-
bém têm sido incentivados e publicados. Cumpre acrescentar que as submissões 
a periódicos indexados têm crescido, ancoradas principalmente na participação de 
todos os docentes em projetos, mas o processo de aceitação de um artigo desse 
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tipo é usualmente longo e incerto. De qualquer forma, com alguns ajustes ainda a 
fazer, em breve será possível alcançar e manter os índices de produção científica 
que levem o programa ao menos de volta ao conceito ‘4’, perdido na transição entre 
os triênios 2001-2003 e 2004-2006.

CONCLuSãO

Este texto apresentou um breve histórico do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Elétrica do IME, que completou 38 anos em 2009. O projeto pedagó-
gico atual foi resumidamente discutido, assim como algumas metas e perspectivas 
futuras para o Programa, que procura sempre acompanhar as mudanças estraté-
gicas dos rumos da Educação no país e dos objetivos de formação de recursos 
humanos e de capacitação em C&T do Exército Brasileiro.

De modo geral, apesar das dificuldades enfrentadas, típicas de programas de 
PG de pequeno porte, pode-se afirmar que ao longo dessas quase quatro décadas, 
o PPGEE vem cumprindo  seu papel principal: formar pesquisadores de alto nível. 
A evidência disso está na qualidade das suas mais de 270 dissertações defendi-
das, no pioneirismo e inovação presentes em várias delas, nos artigos publicados 
em periódicos indexados e nos livros e capítulos de livros editados por professores 
e ex-alunos do PPGEE, e no destaque que vários de seus egressos alcançaram 
profissionalmante.
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