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Ufla comemora 100 anos de fundação
Faltando poucos dias da data oficial, a Ufla se prepara para a festa que
marcará o seu centésimo aniversário

N

o dia 29 de agosto próximo, a
Ufla dará início à semana oficial
das comemorações dos 100 anos
de sua fundação, em 1908, quando foi
fundada a Escola Agrícola de Lavras,
transformando-se em Escola Superior

de Agricultura de Lavras e hoje,
Universidade Federal de Lavras. Para
a ocasião, uma extensa programação
foi preparada pela reitoria e serão
apresentadas no período de 29/8 a
7/9/2008.

PÁG. 12

Ufla obtém conceito máximo no Enade
Cursos de graduação da Ufla (Agronomia, Medicina Veterinária e
Zootecnia) obtém nota máxima (5) na avaliação do Enade, realizada pelo
Ministério da Educação em 2007
As universidades públicas são a maioria
das que receberam
as melhores notas
no Exame Nacional
de Desempenho de
Estudantes (Enade)
de 2007. Os cursos
de graduação da Ufla

tiveram nota máxima
(5) na avaliação do
Exame Nacional de
Desempenho do Estudante (Enade), realizada pelo Ministério
da Educação (MEC)
em 2007. Foram
avaliados os cursos

de Agronomia, Medicina Veterinária e
Zootecnia. O curso de
Medicina Veterinária
obteve a pontuação
5 em todas as categorias da avaliação,
ficando entre as duas
únicas instituições do

país que obtiveram
conceito máximo. Os
cursos de Agronomia
e de Zootecnia ficaram com 5 no quesito
Conceito Enade e com
4 no Conceito Preliminar do Curso.
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Ouça a Rádio Universitária FM (105,7) ao vivo: www.universitariafm.ufla.br

UNIVERSIDADE

Ufla obtém conceito máximo no Enade

Os cursos de graduação da Ufla (Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia) obtém nota
máxima (5) na avaliação do Enade, realizada pelo Ministério da Educação em 2007
As universidades públicas são a maioria das
que receberam as melhores notas no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade) de
2007. Os cursos de graduação da Ufla tiveram nota
máxima (5) na avaliação
do Enade, realizada pelo
Ministério da Educação
(MEC) em 2007. Foram
avaliados os cursos de
Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. O
curso de Medicina Veterinária obteve a pontuação
5 em todas as categorias
da avaliação, ficando entre as duas únicas instituições do país que obtiveram conceito máximo.
Os cursos de Agronomia
e de Zootecnia ficaram
com 5 no quesito Conceito
Enade e com 4 no Conceito Preliminar do Curso.
O Enade 2007, avaliou 16 áreas de conhecimento, incluindo os cursos
de Agronomia, Biomedicina, Educação Física,
Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia, Serviço Social, Tecnologia em Ra-

diologia, Tecnologia em
Agroindústria, Terapia
Ocupacional e Zootecnia.
Foram avaliados 3.239
cursos de 753 instituições
do país. Ao todo, 258.342
estudantes (145.380 ingressantes e 112.962 concluintes) foram convocados para fazer o exame.
O Pró-Reitor de Graduação, professor João
Chrysostomo de Resende Júnior, avalia positivamente a colocação da
Ufla no exame do Enade,
o que segundo ele é fruto
de trabalho engajado de
estudantes, professores e

técnicos administrativos.
“O conceito dos três cursos da Ufla que participaram no Enade foi muito
bom. Dentre os cursos de
veterinária do Brasil o de
Medicina Veterinária da
Ufla foi classificado em
primeiro lugar, o de Zootecnia em segundo em sua
área e o de Agronomia em
décimo lugar. Isso apenas
comprova o comprometimento e a responsabilidade de todos os docentes,
discentes e técnicos-administrativos da Ufla com o
quesito qualidade”, considera.
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Ainda segundo o
professor, o que mais
contribuiu para posição
de destaque do curso de
Medicina
Veterinária
para essa colocação foi o
conceito IDD (Indicador
de Diferença de Desempenho). “Este índice mensura o conhecimento que
o curso agrega ao estudante que nele ingressa.
Em outras palavras significa que, apesar de na
Veterinária recebermos
um estudante com conhecimento geral e específico
muito baixo, conseguimos
durante o curso agregar
mais conhecimento do
que qualquer outro do
Brasil. Então, a despeito
das dificuldades que ainda enfrentamos, temos a
satisfação de constatar
que estamos no caminho
certo. Parabenizo a toda
a comunidade universitária por essa grande conquista que até aumenta
a nossa responsabilidade
no sentido de manter o
nível de excelência em todos os cursos existentes e
também naqueles a serem
criados”, finaliza.
Sobre o Enade
O Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (Enade), que

integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes),
tem o objetivo avaliar o
desempenho dos estudantes com relação aos
conteúdos programáticos
previstos nas diretrizes
curriculares dos cursos
de graduação, o desenvolvimento de competências
e habilidades necessárias
ao aprofundamento da
formação geral e profissional. O Enade é realizado por amostragem e
a participação no Exame
constará no histórico escolar do estudante ou,
quando for o caso, sua
dispensa pelo MEC. O
Inep constitui a amostra
dos participantes a partir
da inscrição, na própria
instituição de ensino superior, dos alunos habilitados a fazer a prova.
Histórico
Em 2004, foram avaliados os cursos de Agronomia, Educação Física,
Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional
e Zootecnia. Em 2005,
os cursos de Arquitetura
e Urbanismo, Biologia,
Ciências Sociais, Computação,
Engenharia,
Filosofia, Física, Geografia, História, Letras,
Matemática, Pedagogia
e Química. Já em 2006,
foram avaliados os cursos
de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia,
Biomedicina,
Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação
Social, Design, Direito,
Formação de Professores
(Normal Superior), Música, Psicologia, Secretariado Executivo, Teatro e
Turismo.

PÓS-GRADUAÇÃO

Inscrições abertas
para Mestrado e
Doutorado

Serão oferecidas 323 vagas entre
Mestrados e Doutorados, todos
reconhecidos pela Capes
A Pró-Reitoria de
Pós-Graduação da Ufla
(PRPG) está com inscrições abertas até 30 de
setembro para o processo seletivo dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu (Mestrado
e Doutorado) referentes ao período letivo do
1º Semestre de 2009. Ao
todo estão sendo oferecidas 323 vagas, sendo
206 para Mestrado e 117
para Doutorado. O edital
de abertura encontra-se
disponível no site www.
prpg.ufla.br.
As fichas de inscrição, carta de referência
e currículo padronizado,
podem ser obtidas nas secretarias dos Programas,
na Pró-Reitoria de PósGraduação e também na
internet pelo endereço
www.prpg.ufla.br.
O processo de seleção
será realizado em datas
fixadas nos calendários
estabelecidos pelos Colegiados de cada Programa,
cabendo à Coordenação
dos mesmos comunicar
aos candidatos, previamente, as datas de realização do processo de seleção.
Pós-Graduação
Com um século de
existência e mais de 3
décadas de excelência em
Pós-Graduação, a Ufla
possui 19 programas de
Pós-graduação distribuí-

dos entre 19 mestrados e
17 doutorados, todos reconhecidos pela CAPES.
Programas e vagas
MESTRADO – Administração (30), Agroquímica (20), Biotecnologia
Vegetal (4), Ciência dos
Alimentos (12), Ciência
e Tecnologia da Madeira
(10), Ciências Veterinárias (7), Ecologia Aplicada (10), Engenharia Agrícola (6), Engenharia de
Sistemas (7), Engenharia
Florestal (18), Entomologia (13), Estatística e
Experimentação
Agropecuária (13), Fisiologia
Vegetal (6), Fitopatologia
(6), Fitotecnia (10), Genética e Melhoramento de
Plantas (9), Microbiologia
Agrícola (12), Ciência do
Solo (4) e Zootecnia (20).
DOUTORADO – Administração (10), Agroquímica (11), Ciência dos
Alimentos (9), Ciência e
Tecnologia da Madeira
(5), Ciências Veterinárias
(6), Ecologia Aplicada (5),
Engenharia Agrícola (1),
Engenharia Florestal (5),
Entomologia (5), Estatística e Experimentação
Agropecuária (9), Fisiologia Vegetal (3), Fitopatologia (3), Fitotecnia
(10), Genética e Melhoramento de Plantas (6),
Microbiologia
Agrícola
(12), Ciência do Solo (2) e
Zootecnia (15).

Maiores informações podem ser obtidas pelo
telefone 35.3829.1126, e-mail: prpg@ufla.br
ou através do site www.prpg.ufla.br.

www.ufla.br
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PÓS-GRADUAÇÃO

Ufla aprova mais dois doutorados na Capes
tanto em Ecologia Aplicada quanto em Ciências
Veterinárias.
Ciências Veterinárias

A Universidade Federal de Lavras (Ufla) aprovou junto à Coordenação
de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior
(Capes) a implantação de
dois novos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu para o nível
de doutorado: Ciências

Veterinárias e Ecologia
Aplicada, ambos com
conceito 4. Os novos programas terão as atividades iniciadas no primeiro
semestre letivo de 2009.
As propostas submetidas à Capes são continuidades dos programas
de mestrado já existentes

O Programa começará com uma linha de
pesquisa
(Reprodução,
genética e sanidade de
animais aquáticos) e seis
docentes permanentes,
dos departamentos de
Medicina Veterinária e
Zootecnia, todos bolsistas
de produtividade em pesquisa do CNPq.
No julgamento da
proposta o comitê avaliador da CAPES ressaltou
o caráter de inovação e de
grande inserção regional
do programa, pela formação de recursos humanos
em um ramo emergente

do agronegócio brasileiro, que é a aqüicultura.
Outro ponto de destaque
foi à captação de recursos para a pesquisa pelo
corpo docente, que ultrapassou o valor de dois
milhões de Reais nos
últimos três anos, tanto
em órgãos públicos de fomento como na iniciativa
privada.
Ecologia Aplicada
O programa será
iniciado com a área de
concentração Ecologia e
Conservação de Recursos
Naturais em Paisagens
Fragmentadas e Agrosistemas, com três linhas de
pesquisa: Ecologia e Monitoramento de Ecossistemas sob Interferência

Antrópica; Levantamento e Descrição da Biodiversidade; e Relações Organismo-ambiente.
Para a comissão da
Capes em sua recomendação, a área do programa
foi considerada relevante
para o desenvolvimento
nacional e a proposta do
programa é bem articulada e subsidiada por um
corpo docente altamente
produtivo da Universidade.
Outras informações
podem ser obtidas
pelo telefone
35.3829.1126, pelo
e-mail prpg@ufla.br
ou pelo site www.
prpg.ufla.br

EXTENSÃO E CULTURA

“Caça-Talentos” na Universidade

Universidade Federal de Lavras quer descobrir estudantes, professores e funcionários
que desejem mostrar suas habilidades artísticas contribuindo para o desenvolvimento
sócio-cultural da instituição

“

A Ufla deve ser a extensão dos
lares de nossos estudantes,
técnicos administrativos e
docentes, que encontrarão
aqui, oportunidade de
continuar desenvolvendo seus
dons e ao mesmo descobrir
novas habilidades”
Se a música, a dança, a poesia, ou qualquer
outra forma de expressão
artística faz parte de sua
vida, agora você tem um
lugar certo: a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(Proec). Por meio de sua
Coordenadoria de Cultura, a Proec está à procura
de novos talentos com o
objetivo de valorizar e divulgar a arte e a cultura,



dentro da Universidade
Federal de Lavras. Além
desses objetivos, é importante destacar também
que a Ufla se preocupa
com a inclusão social e a
valorização da diversidade humana.
Esta proposta envolve toda a comunidade
universitária (estudantes, técnicos administrativos e docentes), que

pretende reunir todos os
talentos e planejar ações
que venham enriquecer o
universo cultural da Ufla,
cumprindo assim um dos
papéis
fundamentais
da universidade que é o
apoio e incentivo à extensão e a cultura.
O
Pró-Reitor
de
Extensão e Cultura,
professor Rubens José
Guimarães, ressalta a

importância desta “Caça”
aos artistas na universidade. “A Ufla deve ser a
extensão dos lares de nossos estudantes, técnicos
administrativos e docentes, que encontrarão aqui,
oportunidade de continuar desenvolvendo seus
dons e ao mesmo descobrir novas habilidades”.
É importante lembrar que todas as mani-

festações artísticas são
bem-vindas. Poesia, literatura, fotografia e artesanato também são formas de arte que devem
ser valorizadas.
Mesmo aqueles que
acham que não têm veia
artística podem contribuir. A arte faz parte de
nosso ser. A Universidade entende que a arte
deve ser estimulada, pois
promove encontro entre
as pessoas. Um espaço de
todos aqueles que acreditam na arte como forma
de transformação individual e social.
Outras informações
podem ser obtidas
através do telefone
35.3829.1585, pelo e-mail
cultura@ufla.br, ou, se
dirigir a Coordenadoria
de Cultura, localizada no
campus histórico da Ufla.

INGRESSO

Ufla Recepciona 515 novos graduandos

A Universidade Federal de Lavras (Ufla)
abriu no dia 4/8 a Semana de Recepção de Calouros que marca o início das
atividades do 2º semestre
letivo de 2008 dos cursos de graduação da Ufla
diurnos e noturnos.
A abertura que aconteceu no Ginásio Poliesportivo da Ufla, contou
com a presença do Reitor,
professor Antônio Nazareno Guimarães Mendes,
do Pró-Reitor de Graduação, professor João
Chrysostomo de Resende

Júnior, do Presidente da
Comissão Organizadora
da 2ª Recepção de calouros, professor Alessandro
Teodoro Bruzzi, do PróReitor de Assuntos Estudantis e Comunitários,
professor Mozart Martins Ferreira, dos coordenadores dos cursos de
Graduação da Ufla e do
presidente do Diretório
Central dos Estudantes,
o Acadêmico Nestor Vicente Soares Netto.
Na solenidade, os novos estudantes da Ufla
conheceram algumas re-

gras básicas da universidade, como a Resolução do
Conselho Universitário
que proíbe o trote dentro
e fora da universidade.
Além de oferecer aos novos alunos a oportunidade de descobrir um pouco
sobre o funcionamento da
instituição que freqüentarão pelos próximos
anos, o evento serve para
integrar futuros colegas e
promover encontros entre ex-companheiros de
estudos.
Ao final da solenidade, os presentes puderam

assistir à palestra ministrada pela Professora
Madeleine Piana de Miranda Queiroz, do Departamento de Educação da
Ufla, intitulada “Entrei
na faculdade - e agora?”.
Após a explanação, os
calouros visitaram uma
exposição que mostrou os
principais órgãos, setores
e atividades de apoio aos
estudantes da Ufla, enquanto paralelamente, os
pais/responsáveis participaram de uma reunião
com objetivo de alerta-los
sobre a necessidade do

acompanhamento de seus
filhos, principalmente na
fase inicial de adaptação
à nova vida na Universidade, não apenas quanto
aos aspectos relacionados
ao desempenho acadêmico dos mesmos, mas também aos riscos da moradia em repúblicas, em
alojamentos,
consumo
abusivo de bebidas alcoólicas e ainda do envolvimento com drogas. A reunião foi coordenada pelo
Prof. João Chrysostomo
e pelo psicólogo Ricardo
Corrêa Pacheco.

Vestibular/2009 da Ufla oferece 590 vagas
São 590 vagas distribuídas entre o Vestibular e a 3ª Etapa do PAS

A Universidade Federal de Lavras (Ufla),
por meio da Comissão
Permanente de Processo
Seletivo (Copese) divulgou os Editais referentes
aos Processos Seletivos
da UFLA, a serem realizados em novembro/2008,
no endereço www.copese.
ufla.br.
Cursos oferecidos - Administração, Agronomia,
Ciências Biológicas, Ci-

ência da Computação,
Educação Física (Bacharelado/Licenciatura), Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos,
Engenharia
Florestal,
Licenciatura em Física,
Licenciatura em Matemática, Medicina Veterinária, Licenciatura em
Química, Sistemas de Informação e Zootecnia.
Inscrições - O período de
inscrição para o Proces-

so Seletivo de Avaliação
Seriada – PAS (1ª, 2ª e 3ª
Etapas) é do dia 15.9 ao
dia 6.10.2008; e para o 1º
Processo Seletivo 2009
– Vestibular, é do dia 7 ao
dia 22.10.2008, devendo
ser feitas somente pela
Internet.
Isenção – O período para
solicitação de isenção
(parcial ou total) da taxa
de inscrição para o PAS é
de 25 a 29 agosto e para

o Vestibular, de 15 a 19
de setembro. As normas,
estabelecidas pela PróReitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários
(Praec/Ufla), encontramse nos Editais.
Provas - As provas serão
aplicadas nos dias 29 e
30 de novembro em 14 cidades. Em Minas Gerais,
as provas serão aplicadas
nas cidades de Lavras,
Alfenas, Belo Horizonte,

Divinópolis,
Ipatinga,
Itajubá, Juiz de Fora,
Uberlândia e Viçosa; em
São Paulo, nas cidades
de São Paulo, Campinas,
Ribeirão Preto e São José
dos Campos; e em Goiás,
na cidade de Goiânia.
Maiores informações
podem ser obtidas pelo
telefone
35.3829.1133,
pelo e-mail copese@ufla.
br ou pelo site www.copese.ufla.br.

www.ufla.br
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COMUNICAÇÃO

200 mil acessos em um mês

O novo portal da Universidade Federal de Lavras na internet, completou agosto um mês de funcionamento, contabilizando mais de 200 mil acessos, com uma média de 7 mil visitas diárias
cias ganharam um formato similar aos de outros grandes portais, que
consiste no agrupamento
de várias notícias, divididas por diferentes temas,
níveis de destaque, além
de possuir espaço para os
usuários realizarem busca por palavras-chave,
datas de inserção e categoria.

A informação é de
um sistema de estatística instalado no portal,
que contabiliza os acessos únicos e as exibições
de páginas diárias, além
de registrar o navegador
utilizado pelo internauta,
a origem da visita, a taxa
de rejeição e as palavras
chaves mais utilizadas
pelo Google que dão acesso ao portal.
Lançado no dia 14 de
julho, o novo portal da
Ufla na Internet foi desenvolvido pela Editoria
de Programação Visual
e Web da Assessoria de
Comunicação Social da
instituição, que realizou
uma reformulação em
seu desing, além de uma
reorganização dos conteúdos, disponibilizando-os
separados por itens e subitens.
Uma página mais
completa, dinâmica e moderna que foi totalmente
formatada para melhor
servir a imprensa, a comunidade acadêmica e a
sociedade em geral. Seu
principal objetivo é levar
de forma rápida e clara,
conteúdos que dizem res-



peito ao ensino, pesquisa
e extensão, bem como a
interação entre a Ufla e
a comunidade externa
de todo o país, a começar
pelos futuros estudantes
que almejam uma vaga
na instituição.
A Ufla conta, ainda,
com a parceria do Centro
de Informática (Cin/Ufla),
que realiza a manutenção técnica de segurança,
hospedagem e a garantia
da permanência do portal
24 horas diárias e em pleno funcionamento.
Principais seções do
novo portal
Notícias - A Assessoria
de Comunicação realiza,
diariamente, confecção
de notícias e releases
jornalísticos dos vários
acontecimentos da universidade. Estas informações são disponibilizadas na primeira página
para consulta dos usuários, e enviadas a um boletim informativo on-line
que segue toda semana
a um grupo de usuários
cadastrados no sistema.
No novo portal, as notí-

Eventos - O portal conta com uma seção mais
elaborada de agenda,
onde os usuários podem
realizar consulta dos
acontecimentos por data
e categoria, contendo os
dados principais como
nome do evento, data de
realização, contato para
informações (site, telefone, e-mail e responsável),
além de conter links para
esclarecimento de dúvidas sobre o registro de
eventos na universidade
e sua regulamentação.
Conheça Lavras - Objetivando familiarizar os

futuros e novos estudantes da Ufla com a cidade
de Lavras, o novo portal
conta com informações
básicas do município
como histórico, pontos turísticos, links para acesso
à principais serviços (farmácias, supermercados,
pontos de táxi, hotéis,
pensionatos, hospitais,
Unidade regional de
pronto atendimento, postos de saúde, cinemas, teatros, além dos principais
telefones de emergência).
Links importantes - Para
facilitar a vida dos usuários, a Ascom organizou
e selecionou alguns links
mais utilizados pela comunidade acadêmica e
disponibilizou em lugar
de destaque na página
principal do portal. Os
links estão organizados
da seguinte ordem: Vestibular, Biblioteca Central,
REUNI da Ufla, Concursos, Vida acadêmica
(DRCA), Editora Ufla,
UFL@NET e Rádio Uni-

versitária.
Em breve
Um novo projeto visual para os sites das PróReitorias encontra-se em
fase final de desenvolvimento. Em breve a comunidade acadêmica contará com novas páginas dos
principais serviços das
Pró-Reitorias de Graduação, Pesquisa, Extensão e
Cultura, Pós-Graduação,
Planejamento e Gestão
e Assuntos Estudantis e
Comunitários.

O portal Ufla pode
ser acessado pelo endereço www.ufla.br.
Outras informações
podem ser obtidas
na Assessoria de
Comunicação da Ufla,
através do telefone
35.3829.1104 ou pelo
e-mail ascom@ufla.br.

Canal com a mídia e a sociedade acadêmica:

Saiba como divulgar sua pesquisa ou evento pela Assessoria de
Comunicação
A Assessoria de Comunicação
Social da Ufla (Ascom), órgão de apoio
e assessoramento da Reitoria atua
nas áreas de Imprensa, Relações
Públicas, Publicidade e Propaganda e
tem como finalidade prestar serviços
de administração das informações
jornalísticas, elaboração e execução
de programas institucionais para
mostrar a comunidade acadêmica
e, conseqüentemente, à sociedade o
que a Ufla faz de melhor. Para isso,
a Assessoria é um canal de comunicação oferecendo vários serviços que
podem ser usufruídos por professores,
estudantes e técnico-administrativos.
O principal foco de atuação é a
divulgação de eventos científicos,
esportivos e culturais, além de outros
acontecimentos sediados dentro do
campus cuja organização ou promo-

ção seja da Universidade Federal de
Lavras. São produzidos na Ascom
materiais em texto que são repassadas para outros órgãos de imprensa
para divulgação em diversos veículos
de comunicação de abrangência local,
regional e nacional.
Etapas para solicitar divulgação pela
ASCOM à Imprensa
1. Em caso de eventos, como fator
principal, o requerente deverá efetuar
um cadastro junto à Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura (Proec). Sem essa
etapa, nenhuma outra será possível,
incluindo divulgação à imprensa.
2. Ir pessoalmente à Ascom ou entrar
em contato por meio de e-mail ou
telefone. Caso prefira utilizar o e-

mail, não se esqueça de
colocar as informações
principais como nome e
telefone para que o contato possa ser efetivado.
Como sugestão da Ascom, o pedido de divulgação deverá ser feito com
no mínimo três dias de
antecedência. Esse prazo
é essencial para que haja
planejamento para a
cobertura e produção dos
textos.
3. A equipe da Ascom
entrará em contato
com o responsável pelo
evento a fim de obter as
informações principais a
serem divulgadas, para,
em seguida, elaborar o
texto.Depois de desenvolvido o texto, a Ascom
realizará a divulgação
nos veículos de comunicação próprios e enviará
releases à imprensa
local, regional e nacional para que seja feita a
divulgação.
Veículos de comunicação
próprios da Ascom
Notícias/Sala de Imprensa - Diariamente é
realizada a prospecção
de notícias, elaboração
de entrevistas e textos
com registros fotográficos e divulgado na capa
do portal Ufla, no espaço
das notícias. Veja em
www.ufla.br
Boletim Informativo
on-line semanal Este é
um canal de informação
que mantém os usuários
em dia com as novidades
da Ufla. Semanalmente,
os usuários cadastrados
recebem em seu e-mail,
os principais destaques
da semana da Ufla em
forma de releases (textos
jornalísticos) com os

devidos registros fotográficos. O endereço para cadastro de novos e-mails é
o http://www.ascom.ufla.
br/boletim.php.
Jornal da Ufla – Impresso, com periodicidade
mensal, o Jornal da
Ufla atinge um público extenso de outras
universidades federais
do país, além de ser um
meio de comunicação
impressa para toda a
comunidade acadêmica
da Ufla e da comunidade externa da região. O
jornal é fechado todo dia
10. Sugestões e/ou solicitações de reportagens,
entrevistas e divulgações
deverão ser feitas até
esta data por meio do
telefone 35.3829.1104, do
e-mail ascom@ufla.br ou
comparecendo à Ascom,
no prédio da Reitoria.
Mídia Regional e Nacional - Os textos produzidos pela Ascom de
interesse regional e nacional são enviados para
diversas mídias cadastradas, como rádios, TVs,
jornais, revistas, blogs e
assessorias de imprensa,
de modo que os mesmos
sejam multiplicados por
estes meios de comunicação.
Rádio e TV Universitária
Todos os textos produzidos pela Ascom, são
enviados à Rádio Universitária e TV Universitária para que sejam
divulgados. É importante
lembrar que solicitações
de entrevistas e matérias
especiais para a rádio e
a TV Universitária deverão ser solicitadas pelo
requerente, por meio de
contato com o máximo de
antecedência.

Contatos
Universidade Federal de Lavras
Assessoria de Comunicação Social
Campus Universitário, Prédio da Reitoria
Caixa Postal 3037, CEP 37200-000, Lavras MG
Telefax: (35) 3829-1104
E-mail: ascom@ufla.br
Site: www.ascom.ufla.br

DICAS E CURIOSIDADES DA LINGUA PORTUGUESA

As qualidades de um texto
Paulo Roberto Ribeiro
prr@ufla.br

Não existem fórmulas
mágicas para fazer uma
boa redação. O exercício
contínuo, aliado à prática
da leitura de bons autores
e à reflexão são indispen
sáveis para a criação de
textos.
Não pretendemos aqui
formar escritores, como
também não dispomos de
uma “varinha mágica” que
lhe permita, de um momento para o outro, tornarse um escritor consagrado.
Nossa tarefa será a de
apontar algumas qualidades que você deve observar
na produção de seu texto.
São qualidades da redação que você deve cultivar: a concisão, a correção,
a clareza e a elegância.
A concisão
Ser conciso significa
que não devemos abusar
das palavras para exprimir uma idéia. Deve-se ir
direto ao assunto, não ficar
“enrolando”,
“enchendo
lingüiça”. Significa, enfim,
eliminar tudo aquilo que é
desnecessário.
A correção
A linguagem utilizada
na redação deve estar de
acordo com a norma culta,

ou seja, deve obedecer aos
princípios
estabelecidos
pela gramática.
Conhecer as normas
que regem o uso da língua
é fundamental para a produção de um texto correto.
Evidentemente, a maioria
das pessoas não conhece
de cor todas as regras gramaticais. Por isso, em caso
de dúvidas na redação, não
hesite em consultar um
bom livro de gramática.
Tome cuidado com alguns desvios de linguagem
que comumente aparecem
em redações:
1. Grafia - tome cuidado
com a grafia de palavras
que não conheça. Em caso
de dúvidas, consulte o dicionário. Se não for possível, substitua a palavra
por outra cuja grafia você
conheça. Lembre-se: a língua portuguesa é muito
rica em sinônimos.
2. Flexão das palavras
- cuidado com a formação
do plural de algumas palavras, sobretudo as compostas (primeiro-ministro,
abaixo-assinado, luso-brasileiro etc.).
3. Concordância - lembre-se de que o verbo sempre concordará com o sujeito e os nomes devem estar
concordando entre si.
4. Regência - fique atento
à regência de verbos e no-

mes, sobretudo daqueles
que exigem a preposição a,
a fim de não cometer erro
no emprego da crase.
5. Colocação dos pronomes - observe a colocação
dos pronomes oblíquos átonos (me, te, se, nos, lhe, o,
a, os, as). Não inicie frases
com eles.
A clareza
A clareza consiste na
expressão da idéia de forma que possa ser rapida
mente compreendida pelo
leitor. Ser claro é ser coerente, não contradizer-se,
não confundir o leitor.
São inimigos da clareza: a desobediência às
normas da língua, os perío
dos longos, o vocabulário
rebuscado ou impreciso.
A elegância
A elegância consiste numa leitura de texto agradável ao leitor. É
conseguida quando se observam as qualidades que
apontamos acima (a correção gramatical, a clareza e
a concisão) e também pelo
conteúdo da redação, que
deve ser original, criativo.
Lembre-se de que a elegância deve começar pela própria apresentação do texto.
Deve apresentar-se limpo,
sem borrões ou rasuras e
com letra legível.

Os defeitos de um texto

Inúmeras vezes, ao escrever, você deve ter tido
preocupações do tipo: esta
palavra se escreve com s
ou com z? E esta é com x
ou com ch? Será que esta
frase ficou clara? Será que
não estou me estendendo
demais sobre o assunto?
Ao escrever, devemos evitar defeitos que podem
prejudicar a compreensão
do nosso texto. Vejam alguns defeitos que empobrecem o texto.
Ambigüidade
Ocorre ambigüidade
(ou anfibologia) quando a
frase apresenta mais de
um sentido.
Ocorre
geralmente
por má pontuação ou mau
emprego de palavras ou

expressões. É considerada
um defeito da prosa, porque atenta contra a clareza.
Veja agora alguns
exemplos de frases ambíguas:
João ficou com Mariana
em sua casa.
- Alice saiu com sua irmã.
Nos exemplos acima,
a ambigüidade decorre do
fato de o possessivo sua
poder estar se referindo
a mais de um elemento.
Portanto, muito cuidado
no emprego desse pronome possessivo. Você pode
evitar a ambigüidade,
substituindo-o por dele(s)
ou dela(s).

Obscuridade
Obscuridade significa

‘falta de clareza’. Vários
motivos podem determi
nar a obscuridade de um
texto: períodos excessivamente longos, linguagem
rebuscada, má pontuação.
Observe:
Encontrar a mesma idéia
vertida em expressões antigas mais claras, expressiva
e elegantemente tem-me
acontecido inúmeras vezes
na minha prática longa,
aturada e contínua do escrever depois de considerar necessária e insuprível
uma locução nova por muito tempo.
Pleonasmo
O pleonasmo (ou redundância) consiste na
repetição desnecessária de
um termo. Veja:
www.ufla.br
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A brisa matinal da manhã enchia-o de alegria.
Ele teve uma hemorragia de sangue.
Convém notar, no
entanto, que bons autores costumam recorrer ao
pleonasmo com função estilística, a fim de tornar a
mensagem mais expressiva. Nesse caso, o pleonasmo não é considerado um
defeito. Veja os exemplos
abaixo:
“A mim, ensinou-me tudo.”
(Fernando Pessoa)
“A ti, trocou-te a máquina
mercante.” (Gregório de
Matos)

Cacofonia
A cacofonia (ou cacófato) consiste na produção
de som desagradável pela
união das sílabas finais de
uma palavra com as iniciais de outra. Veja:
Nunca gaste dinheiro
com bobagens.
Uma herdeira confisca
gado em Mato Grosso.
Estas idéias, como as
concebo, são irrealizáveis.
Eco
Consiste na repetição
de palavras terminadas
pelo mesmo som. Observe:
A decisão da eleição
não causou comoção na po-

pulação.
O aluno repetente mente alegremente.
Prolixidade
A prolixidade consiste
na utilização de mais palavras do que o necessário
para exprimir uma idéia;
é, portanto, o oposto da
concisão. Ser prolixo é ficar “enrolando”, “enchendo
lingüiça”, não ir direto ao
assunto.
O uso de cacoetes, expressões que não acrescentam nada ao texto, servindo
tão-somente para
prolongar o discurso, também pode tornar um tex-

to prolixo. Expressões do
tipo: “antes de mais nada”,
“pelo contrário”, “por outro
lado”, “por sua vez” são,
muitas vezes, utilizadas só
para prolongar o discurso.
Cuidado com elas.
Veja o exemplo abaixo:
Os jovens têm algo a
transmitir aos mais velhos?
Antes de mais nada,
não saberia responder com
exatidão. Grosso modo, há
sempre uma eterna divergência entre as gerações.
Os jovens pensam de um
jeito, às vezes, estranho,
que chega a escandalizar
os mais velhos... Já os mais

velhos, por outro lado, costumam, na maioria das
vezes, achar que os mais jo
vens, em alguns casos, não
têm absolutamente nada
a transmitir aos mais idosos.
Além dos defeitos que
apontamos, procure evitar
as frases feitas, os chavões,
pois empobrecem muito o
texto. Veja alguns exemplos:
“inflação galopante”
“vitória esmagadora”
“esmagadora maioria”
“caixinha de surpresas”
“caloroso abraço”
“silêncio sepulcral”
“nos píncaros da glória”

Curiosidade: Não existe erro de ortografia, e sim erro de grafia. Ortografia significa grafia cooreta; portanto,
não há como cometer um erro de grafia correta.
EVENTOS - 45ª SBZ

45ª Reunião anual da SBZ é realizada na Ufla
Público presente na
solenidade de abertura
no auditório Lane Morton
do Instituto Gammon

Entre dias 22 e 25
de julho a Universidade
Federal de Lavras em
parceria com a Sociedade
Brasileira de Zootecnia
(SBZ), realizaram a 45ª
Reunião Anual da Sociedade, como parte dos
eventos comemorativos
ao centenário de fundação da Ufla. Como o tema
‘Biotecnologia e Sustentabilidade’ o evento reuniu
mais de 2.000 participantes ligados à Zootecnia.
A solenidade de abertura foi realizada no
Auditório ‘Lane Morton’
do Instituto Presbiteria-



no Gammon. A mesa de
honra foi composta pelo
reitor da Ufla, professor
Antônio Nazareno Guimarães Mendes; pela Prefeita de Lavras, Jussara
Menicucci de Oliveira;
pelo Secretário de Estado
da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento de Minas Gerais, Dr. Gilman
Viana Rodrigues; pelo
presidente da SBZ, professor Antônio Ricardo
Evangelista; pelo Diretor
de Programas Temáticos
do CNPq, professor José
Oswaldo Siqueira; pelo 1º
Vice-Presidente da SBZ,

professor da Universidade Estadual de Maringá,
Clóvis Cabreira Jobim;
pelo Chefe do Departamento de Zootecnia da
Ufla, professor Eduardo
Pinto Filgueiras; pelo
secretário da SBZ e ViceReitor da Ufla professor
Elias Tadeu Fialho e pelo
diretor do Programa de
Agricultura Tropical e
Meio Ambiente Rural
da FAO, professor Pedro
Sanchez.
O evento contou com
a participação de Pesquisadores de renome
internacional, vindos de

universidades como de
Wisconsin (EUA), Purdue (EUA), Centro de
Pesquisa em Agricultura da Austrália, Norte
Caroline State University (EUA), Wageningen
University da Holanda,
Newcastle,
Inglaterra,
Universidade da Flórida
(EUA), Universidade de
Turim (Itália), Centro de
Energia Nuclear na Agriculura da Universidade
de São Paulo, EMBRAPA
Cerrados, Planaltina-DF,
Brasil, além participação
de renomados pesquisadores de outras regiões
do Brasil.
Para o presidente da
SBZ e da Comissão Organizadora da reunião, professor Antônio Ricardo
Evangelista, “o evento foi
um momento ímpar para
discutirmos os avanços do
setor alcançados até então e nos embasar para o
planejamento estratégico

nas respectivas áreas de
atuação em pesquisa, desenvolvimento e inovação
para as cadeias produtivas do agronegócio ligadas à Zootecnia, tomando
por base a aplicação da
biotecnologia, com vistas
à sustentabilidade e eficiência do setor. Além disso, contamos com a participação de renomados
conferencistas, proporcionando o enriquecimento
do programa científico
sob a forma de aporte
de novas tecnologias de
suma importância para
as atividades desenvolvidas pelos sócios da SBZ e
a expansão e modernização do setor” ressalta.
A Sociedade
A Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ) é
uma sociedade científica
sem fins lucrativos, que
congrega
profissionais
(professores, pesquisadores, estudantes e técnicos) que atuam na formação de recursos humanos,
na inovação e desenvolvimento científico-tecnológico, na melhoria da qualidade dos produtos e no
aumento da eficiência e
competitividade do nosso
agronegócio (relacionado
aos animais).

EVENTOS - 22º CONEEAGRI

22º Congresso Nacional de Engenharia Agrícola
A Universidade Federal de Lavras (Ufla) realizou entre os dias 30/7
e 2/8, o 22º Congresso
Nacional de Engenharia
Agrícola - CONEEAGRI
com o tema “Novas Tecnologias na Agricultura”.
A abertura foi realizada
na noite do dia 30/7, no
Salão de Convenções da
universidade
contando
com a participação estudantes de graduação em
Engenharia Agrícola de
várias instituições de ensino superior do Brasil.
A mesa de honra da
solenidade de abertura
foi composta pelo PróReitor de Planejamento
e Gestão, professor José
Roberto Soares Scolforo,
representando o reitor
da Ufla professor Antônio Nazareno Guimarães
Mendes; pelo Pró-Reitor
de Graduação, professor
João Chrysostomo de Resende Júnior; pelo PróReitor de Extensão e Cultura, professor Rubens
José Guimarães; pelo
Chefe do Departamento

da engenharia agrícola
para o desenvolvimento
sustentável da agricultura nacional, bem como
seu valor científico na
geração de novas tecnologias, tendo como conseqüência o aperfeiçoamento técnico e a integração
dos participantes.

de Engenharia, professor Nilson Salvador; pelo
Coordenador do Curso
de Graduação em Engenharia Agrícola, professor Francisco Carlos
Gomes; pelo Coordenador
do Congresso, professor
Carlos Eduardo da Silva
Volpato e o representante do Centro Acadêmico
de Engenharia Agrícola
da Ufla, o acadêmico Felipe Monteiro.
Na abertura, o PróReitor de Planejamento e

Gestão professor José Roberto Scolforo, representando o reitor da Ufla professor Nazareno Mendes,
deu as boas vindas aos
estudantes e ressaltou a
importância para a universidade em realizar o
evento, destacando o forte envolvimento do curso
de Engenharia Agrícola
da Ufla nas atividades de
pesquisa e extensão.
O CONGRESSO - O 22º
CONEEAGRI é um even-

to tradicional de âmbito
nacional para discussões
e decisões dos estudantes
de engenharia agrícola de
diversas instituições de
ensino superior do país.
Com o objetivo de
promover à troca de experiência entre os participantes, o CONEEAGRI
estimula reflexões sobre
o exercício do profissional engenheiro agrícola,
enaltecendo suas qualificações e atribuições, além
de mostrar a importância

De acordo com os organizadores, dentro da
temática abordada por
este Congresso entende-se que, a evolução
intensa e complexa das
demandas do agronegócio exige soluções rápidas
dos profissionais que nele
atuam. Nesse contexto, o
engenheiro agrícola necessita do conhecimento
científico e tecnológico,
tornando-se o profissional consciente que acompanha a geração de novas
tecnologias para a engenharia rural, impulsionando o aumento da produtividade e a eficiência
da produção agropecuária com responsabilidade
sócio-ambiental.

EVENTOS - SIMPÓSIO

4º Simpósio Internacional de Paisagismo

Com grande público presente, o 4º Simpósio contou com profissionais do Brasil e do Exterior,
oportunidade única para troca de experiências e novos conhecimentos na área do paisagismo
A Universidade Federal de Lavras (Ufla),
o Núcleo de Estudos em
Paisagismo e Floricultura (Nepaflor) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
(Epamig), realizaram de
20 a 22 de Agosto , o 4º
Simpósio Internacional
de Paisagismo, como parte integrante dos eventos
comemorativos ao Centenário de fundação da
Ufla.
Com o tema “Sustentabilidade”, o evento objetivou atualizar e discutir conceitos e práticas do
paisagismo, um momento
único para estudantes,
técnicos, profissionais e

pesquisadores estarem
juntos para discutir, trocar experiências e adquirir novos conhecimentos e
técnicas na área do paisagismo. Como na 3ª edição
do evento, realizada em
2006, a EPAMIG participa ativamente da organização, com a participação
das pesquisadoras da Fazenda Experimental Risoleta Neves, que atuam
na área de Floricultura.
De acordo com a professora Patrícia Duarte
de Oliveira Paiva, coordenadora geral do evento, “O termo sustentabilidade se tornou na prática
uma palavra utilizada
para justificar ações e de-

finir técnicas. Dessa forma, a discussão e entendimento do mesmo e sua
forma de ser aplicado ao
paisagismo, é uma necessidade atual para o setor”
explica.
Para debater este
conceito de forma ampla foram convidados
profissionais, políticos e
pesquisadores brasileiros, franceses e argentinos, que abordarão estas
questões em quatro temáticas principais: Ética
e estética no paisagismo;
Patrimônio natural e cultural; Política nacional e
internacional; Práticas
do paisagismo contemporâneo.

NEPAFLOR - O Núcleo de Estudos em Paisa-

gismo e Floricultura (Nepaflor), da Universidade Federal de Lavras, é uma entidade civil,
apartidária, sem fins lucrativos, destinando-se
a congregar pesquisadores, professores, estudantes e demais interessados em paisagismo e
floricultura, buscando promover a difusão dos
conhecimentos gerados nesta área de atuação,
por meio de pesquisas científicas, cursos e
eventos.
Outras informações podem ser obtidas pelos
telefones 35.3829.1059/1781, e-mail sipaisagismo@ufla.br ou nepaflor@ufla.br.

www.ufla.br

Ano 15, número 76 | Agosto | 2008



EVENTOS - CONGRESSO

41º Congresso Brasileiro de Fitopatologia

Mesa de abertura
Entre os dias 10 e 14
de agosto, foi realizado
em Belo Horizonte, no
Minascentro, o 41º Congresso Brasileiro de Fitopatologia, organizado
pela Universidade Federal de Lavras em comemoração ao seu centenário de fundação.
A abertura oficial que
ocorreu na noite do dia
10, contou com a presença do Reitor da Ufla, professor Antônio Nazareno
Guimarães Mendes; do
Diretor Administrativo
da Sociedade Brasileira
de Fitopatologia (SBF),
professor Renato de Oliveira Resende; do Presidente do Congresso e
chefe do Departamento
de Fitopatologia da Ufla,
professor Ricardo Magela de Souza; do Diretor
de Programas Temáticos
do CNPq, professor José
Oswaldo de Siqueira; do
Professor Alysson Paolinelli ex-ministro da agricultura /1974-1979; da
representante do MAPA/
Brasília, doutora Ângela
Pimenta Peres; do representante do MAPA MG,
doutor Francisco de Pinho; da coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Agronomia/Fitopatologia,
professora
Antônia dos Reis Figueira e do Diretor Executivo
da Fundação de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe), professor
Édson Ampélio Pozza.
Os mais de 500 con-

10

gressistas entre estudantes,
pesquisadores,
docentes e técnicos que
compareceram à abertura, puderam ouvir o Hino

Nacional,
interpretado
pela Soprano Rita Medeiros, seguida da palestra
do professor Alysson Paolinelli. O encerramento

foi marcado pela belíssima apresentação do
grupo de folclore Mineiro
“Sarandeiro”.
Para as atividades
dos dias seguintes, o
congresso contou com expressiva participação de
profissionais e acadêmicos, com um total de 980
congressistas inscritos,
sendo 368 profissionais,
330 pós-graduandos e
281 graduandos.
Segundo o professor
Ricardo Magela, presidente da comissão organizadora do congresso,
“entre as muitas atividades do evento, foram
proferidas palestras de
alto nível, contando com
a participação de pro-

fessores e pesquisadores
dos EUA, da Europa e de
outras regiões do Brasil”,
conta.
A comissão organizadora foi composta por
docentes, Técnicos administrativos, discentes de
graduação e de pós-graduação do Departamento
de Fitopatologia, além
do apoio administrativo
dado por secretárias cedidas por algumas PróReitorias. “Tivemos o
apoio incondicional não
somente do reitor, mas
de toda a Administração
Central da Ufla, que nos
propiciou meios de realizar este grande evento”,
completou o professor Ricardo Magela.

NOSSA GENTE

Prof. Ricardo Magela é o novo presidente da SBF
Professores do Departamento de Fitopatologia da Ufla fazem parte da
nova diretoria da Sociedade Brasileira de Fitopatologia (SBF) 2008-2011

Em Assembléia geral
realizada pela Sociedade
Brasileira de Fitopatologia (SBF), durante o 41º
Congresso Brasileiro de
Fitopatologia, organizado pela Universidade Federal de Lavras, foi eleita
para o triênio 2008-2011,
a nova diretoria da SBF.
De acordo com o presidente eleito, professor
Ricardo Magela de Sou-

za, “As perspectivas para
o próximo mandato seria
o de estimular o desenvolvimento da Fitopatologia dentro dos Novos
Horizontes discutidos no
Congresso de 2008, procurando elevar o nível da
Fitopatologia no Brasil,
atrair novos sócios e estimular o intercambio com
instituições nacionais e
internacionais”, finaliza.

Diretoria eleita:
Presidente: Prof. Ricardo Magela de Souza - Ufla
Vice-Presidente: Prof. José Rogério de Oliveira - UFV
Diretor Administrativo: Dra. Sueli Marques Mello Embrapa Cenargem
Tesoureiro: Dra. Alice Nagata - Embrapa - CNPH
Secretária: Profa. Antonia dos Reis Figueira - Ufla
Comissão Editorial:
Presidente: Professor Ludwig H. Pfening
Prof. Eduardo S. Gomide Mizubuti
Prof. Mario Lucio Vilela Resende

Agenda - Cursos de Extensão (Curta duração)
19 e 20 de setembro
Inserção Mercadológica I – Segmento Produção
Animal (Aves e Suínos)
Coordenador: Lúcio Flávio de Oliveira Gouvêa

5 e 6 Setembro 2008
Gerencia e Liderança
Instrutora: Profª. Maria Isabel de Oliveira

26 e 27 de setembro de 2008
Análise e Planejamento Financeiro
Coordenador: Vander Azevedo Morais - Curriculo

12 e 13 de Setembro de 2008
Gerenciamento de Alimentos e Bebidas em Bares e
Restaurantes
Instrutor: Diego Terra

17 à 19 de Setembro de 2008
Introdução à Microscopia Eletrônica de Varredura
Instrutor: Prof. Eduardo Alves

13 de Setembro de 2008
Administração Eficaz do Tempo
Instrutora: Profª. Maria Isabel de Oliveira

www.faepe.org.br/extensao

REUNI

2º Workshop sobre Reestruturação Curricular
A Universidade Federal de Lavras (Ufla),
através da Pró-Reitoria
de graduação (PRG) realizou no último dia 20/8,
o II Workshop sobre Reestruturação Curricular,
com a presença do professor da Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp) e integrante
do grupo assessor Reuni
do Ministério da Educação (MEC), Leandro
Tesser, e da professora
da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP)
Adriana Maria de Figueiredo.
Reestruturação
Curricular
Por ocasião da aprovação do projeto Reuni
pelos conselhos superiores foram aprovadas diretrizes gerais para uma
reestruturação acadêmico-curricular, como exigência do próprio MEC
para que a Universidade
participasse do Reuni.
A proposta submetida ao MEC era pautada
principalmente na criação de um núcleo de for-

mação geral como parte
integrante do projeto pedagógico institucional e,
portanto, comum a todos
os cursos de graduação.
Este núcleo, chamado
Núcleo
Fundamental
Comum, teria conteúdos
curriculares envolvendo
sociedade, natureza e desenvolvimento: relações
globais e locais, produção
de conhecimento; ciência
e não ciência, comunicação e expressão, lógica,
artes e humanidades, uso
de computadores, fundamentos de empreendedorismo, dentre outros.
No início de 2008 o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe/
Ufla) constituiu uma comissão para implantação
de todas as ações previstas no Reuni da Ufla e
esta comissão delegou à
PRG a responsabilidade
de discutir, construir e
implantar a reforma curricular proposta no REUNI.
Após a transição da
PRG, ocorrida em junho,
deu-se continuidade às
ações iniciadas pela equipe anterior como fase de

informação e discussão
com a comunidade universitária.
A primeira ação nesse sentido ocorreu no
dia 04 de junho com o I
Workshop sobre Reestruturação Curricular o
qual teve a presença de
duas professoras da universidade de Rosário da
Argentina.
No início de agosto foram realizadas diversas
palestras
direcionadas
aos departamentos para
informar e ouvir opiniões
sobre a proposta de reforma.
Foi elaborado um calendário de construção da
proposta que culminará
com a apreciação pelo
CEPE do novo projeto pedagógico institucional e
dos novos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, no dia 17 de dezembro, para que o novo
currículo passe a vigorar
a partir do primeiro semestre de 2009, para os
estudantes do primeiro
período de todos os cursos.
O cronograma segue
ao lado:

4/6
11/8
12/8
14/8
19/8

I Workshop
Reunião DAE e DCC
Reunião DEX, DEF, DBI, DED e DQI
Reunião DEG, DCF e DCA
Reunião DAG, DFP, DEN, DCS, DMV e DZO

20/8 – II Workshop
21/8 a 22/9 - a) Discussão e definição sobre as disciplinas que integrarão o NFC – definir nome, conteúdos programáticos, carga horária, perfil docente,
metodologia pedagógica;
b) Definição dos cursos que serão agrupados no núcleo intermediário.
24/9 – Apreciação e aprovação das disciplinas do
NFC e do agrupamento de cursos do núcleo intermediário
25/9 a 20/10 – Discussão e definição sobre disciplinas
do núcleo intermediário por grupos de cursos
22/10 – Apreciação e aprovação das disciplinas comuns aos grupos de cursos no núcleo intermediário
23/10 a 24/11 – Discussão e definição dos conteúdos
específicos de cada curso, definição da localização
temporal dos estágios supervisionados e disciplinas
eletivas. Reformulação completa dos PPC’s
26/11 – Apreciação e aprovação dos PPC’s e PPI,
envio ao CEPE
17/12 – Apreciação dos PPC’s e PPI pelo CEPE
24/12 – Data limite para envio dos horários do 1º semestre de 2009 pelas coordenações de cursos à PRG.
Outras informações poderão ser obtidas por meio
da Pró-Reitoria de Graduação, pelo telefone
35.3829.1113, ou pelo e-mail prg@ufla.br.

BIBLIOTECA

Biblioteca Central lança novo site

Com reformulação visual, o novo site da biblioteca traz tecnologias para acessibilidade
aos portadores de necessidades especiais visuais além da atualização do sistema de
gerenciamento mais rápido e seguro
A Biblioteca Central da Ufla lançou o seu
novo site na internet e
atualizou o sistema de
gerenciamento de bibliotecas Pergamum, para a
versão 7.4, com o objetivo
de facilitar e tornar o seu
acesso mais prático e seguro aos usuários. Além
da reformulação de seu
design, o seu site apresenta como novidade, um
sistema de acessibilidade
para portadores de necessidades especiais visuais,
que lê o conteúdo do site e
também permite o ajuste
de tamanho de fonte para

facilitar a leitura.
De acordo com a Divisão de Informática da
Biblioteca, responsável
pela implantação e manutenção do novo site e
do sistema Pergamum,
foram utilizadas tecnologias com serviços mais
seguros e interativos,
além da instalação de um
novo servidor (computador) com maior capacidade de armazenamento
e processamento, preparando a biblioteca para
um aumento de registro
e transações, decorrentes do aumento de cursos

e vagas propostos pelo
Reuni.
Para a diretora da Biblioteca Vânia Natal de
Oliveira, o setor inova-se
a cada dia, impulsionados
por sua visão de futuro e
crescimento. “trabalhamos para ser uma Biblioteca de excelência reconhecida a nível nacional
e internacional nas diversas áreas, com um acervo
valioso e atualizado, em
consonância com a pesquisa mais avançada da
pós-graduação, além de
sermos também um espaço de difusão e incentivo

da produção bibliográfica e cultural do Brasil”
comenta.
Ainda segundo a diretora, a migração/atualização dos sistemas ocorreu de forma tranqüila,
sem maiores transtornos
à comunidade acadêmica. “Toda esta renovação
foi possível graças a vários setores da Ufla que
contribuíram com tecnologia, recursos humanos
e equipamentos avançados para concluirmos o
trabalho sem afetar o andamento das atividades”
completou.

A Biblioteca
A Biblioteca Central
da Ufla é um órgão da
Administração
Geral,
responsável por todo o
acervo bibliográfico, cujo
objetivo é prover de informações, o ensino, a
pesquisa e a extensão da
Universidade, pautando
sua atuação nos princípios da democratização
do acesso à informação;
do respeito ao princípio
do controle bibliográfico
universal e do atendimento à comunidade universitária e externa em
geral.
www.ufla.br
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Contagem
regressiva para
o centenário
da Ufla
Faltando poucos dias da data oficial, a
Universidade Federal de Lavras se prepara
para a festa que marcará o seu centésimo
aniversário

C

ontagem regressiva para o aniversário de 100 anos
da Universidade Federal
de lavras. Inaugurado
no dia 6 de setembro do
ano passado, o contador
regressivo digital, instalado na entrada da Universidade e na Praça da
Bandeira, deu largada às
atividades comemorativas ao centenário de fundação da Ufla. Desde então, a comunidade local
e nacional pode acompanhar os dias que faltam
para a grande data.
Foram realizados neste período de comemorações, cerca de 100 eventos científicos, esportivos
e culturais. Dentre eles,
Congressos
Nacionais,
Reuniões anuais, Simpó-

sios, Workshops, Festivais e Competições. Foram prestadas também,
homenagens àqueles que
de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento das atividades
na universidade.
No dia 29 de agosto
próximo, a Ufla dará início à semana oficial das
comemorações do então
100 anos de sua fundação,
em 1908, quando foi fundada a Escola Agrícola de
Lavras, transformandose em Escola Superior de
Agricultura de Lavras e
hoje, Universidade Federal de Lavras. Para a ocasião, uma extensa programação foi preparada
pela Reitoria que serão
apresentadas no período
de 29/8 a 7/9/2008.

Programação

www.ufla.br/100anos

