
9
7
7
2
5
2
6
0
6
4
0
6
4

5
1

1
0

0

ISSN 2526-0642

UMA PUBLICAÇÃO DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DA UFLA

Especial Quadriênio 2016 • 2019

Ano 26, n. 115, janeiro/junho 2020



3

jo
rn

a
l  

 u
fl

a
   

   
 a

no
 26

 , n
. 1

15
, J

an
/J

un
 - 

 20
20

Endereço: Câmpus da UFLA - Caixa Postal 3037,  CEP 37200-000, Lavras/
MG • Tel.: (35) 3829.1104 
E-mail: comunicacao@ufla.br • Site: ufla.br/comunicacao  
É permitida a reprodução de textos, desde que seja citada a fonte.

Direção Executiva • Reitor: José Roberto Soares Scolforo • 
Vice-Reitora: Édila Vilela de Resende Von Pinho • Chefe de 
Gabinete: Joziana Muniz de Paiva Barçante • Pró-Reitora de 
Assuntos Estudantis e Comunitários: Ana Paula Piovesan 
Melchiori • Pró-Reitor de Extensão e Cultura: João José 
Granate de Sá e Melo Marques • Pró-Reitora de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas: Débora Cristina de Carvalho • 
Pró-Reitor de Graduação: Ronei Ximenes Martins • Pró-Reitor 
de Infraestrutura e Logística: Jackson Antônio Barbosa • 
Pró-Reitor de Pesquisa: Teodorico de Castro Ramalho • Pró-
Reitor de Planejamento e Gestão: João Chrysóstomo de 
Resende Júnior • Pró-Reitor de Pós-Graduação: Rafael Pio.
JORNAL UFLA • ANO 26 • Nº 115 • JANEIRO/JUNHO - 2020
Diretor de Comunicação: Sandro Freire de Araújo • Editora: 
Camila Caetano (MTB 0017305-MG) • Jornalistas: Ana Eliza 
Alvim, Camila Caetano, Gláucia Mendes e Samara Avelar 
• Bolsistas Fapemig: Caroline Batista de Souza Pinto, Eder 
Spuri, Greicielle dos Santos, Karina Aparecida Mascarenhas, 
Melissa Vilas Boas • Estagiários: Maiqui Ferreira, Melissa 
de Carvalho Pinto, Rafael de Paiva Carneiro, Raphaela 
Mendonça Leite • Bolsista Proat: Luccas Aparecido 
Pedroso de Assis • Assistentes de estúdio: Luiz Felipe 
Souza Santos e Sérgio Augusto da Silva • Planejamento 
Gráfico e Diagramação: Eder Spuri, Heider Alvarenga 
de Jesus • Revisão de Textos: Paulo Roberto Ribeiro • 
Capa: Eder Spuri, Heider Alvarenga de Jesus • Ilustrações: 
Freepik, Vecteezy • Tiragem: 3.000 • Gráfica: RB Digital.
Observação: A equipe elencada neste expediente refere-se à 
gestão 2016-2020.

ISSN 2526-0642 Universidade Federal de Lavras

Site: www.ufla.br
Facebook: @uflabr
Instagram: @uflabr
Twitter: @uflabr
Youtube: youtube.com/uflabr

Escaneie o código QR 
abaixo para acessar todas 
as edições gratuitamente 

em versão digital

“União e força do conjunto é o 
que define as últimas gestões”

Uma gestão que conseguiu vencer 
os mais diversos desafios e obter êxito. 
Nesta edição, apresentaremos à socie-
dade um compilado das principais ações 
da UFLA no quadriênio 2016-2019. 

Começamos com a construção de 
mais um bloco da Moradia Estudantil e a 
ampliação do Restaurante Universitário. 
Também temos agora o Núcleo de 
Saúde Mental. 

Entre as novidades, destacamos o 
Núcleo de Educação da Infância (Nedi), 
uma escola infantil pública e gratuita 
para a comunidade de Lavras e região.

Na graduação, continuamos com 
desempenho de ponta no Índice Geral 
de Cursos (IGC) e Conceito Institucional 
(CI), indicadores do Inep/MEC. E na pós-
-graduação conseguimos um indicativo 
da alta qualidade na avaliação quadrie-
nal da Capes. Cresceu ainda a publica-
ção de artigos em periódicos indexados 
na Web of Science e o número de proje-
tos de pesquisas. 

E, na Biblioteca, a UFLA apostou 
em plataformas virtuais com mais de 
14 mil livros acadêmicos, e ainda inves-
tiu em mais de R$ 1,5 milhão em livros 
impressos. 

A Instituição também buscou am-
pliar novas frentes, como a inauguração 
do Centro de Cultura para uma maior 
integração entre a comunidade acadê-
mica e a população de Lavras e região, 
por meio da promoção da música e de 
artes cênicas, circenses e visuais.

Essas são apenas algumas das evi-
dências de que a UFLA garante a pres-
tação de serviços públicos de acordo 
com os anseios da sociedade. Isso tudo, 
graças ao trabalho conjunto de 562 ser-
vidores técnicos administrativos, 771 
professores e 619 funcionários terceiriza-
dos- dados de dezembro de 2019. 

Agora iniciamos uma nova gestão, 
com os professores João Chrysóstomo 
(reitor) e José Roberto Scolforo (vice-rei-
tor). Aproveitamos para informar que, a 
partir deste ano, o nosso Jornal será se-
mestral, em dezembro nos encontramos 
novamente! 

Camila Caetano 
Editora
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Objetivos do PALCo

• Promoção da acessibili-
dade linguística na UFLA;

• Tradução da Libras em 
eventos;

• Desenvolvimento do 
projeto multidisciplinar ASAS 
– Acessibilidade na Saúde 
em Atendimento aos Surdos, 
o qual visa conscientizar os 
profissionais e acadêmicos 
acerca das especificidades dos 
surdos e da cultura surda; con-
templa demandas de direitos 
de acesso à informação e/ou 
atendimentos na área da saú-
de; e estimula a abordagem 
multiprofissional do paciente, 
integrando as diversas áreas 
do conhecimento. 

Objetivos do Padnee

• Oferecer aos estu-
dantes  com Necessidades 
Educacionais Especiais  
(NEE) condições de perma-
nência, participação e de 
aprendizagem na UFLA;

• Propor ações e recursos 
para o processo de inclusão;

• Orientar coordenado-
res e professores em relação 
às estratégias pedagógicas 
inclusivas;

• Acompanhar o desem-
penho acadêmico dos estu-
dantes com NEE;

• Encaminhar os estudan-
tes com NEE aos recursos dis-
poníveis na rede pública.

Acessibilidade

O supOrte oferecido pela 
UFLA às pessoas com defi-
ciência, ou com mobilidade 
reduzida, tornou-se mais 
especializado, com práticas 
mais direcionadas às ne-
cessidades do estudante e, 
consequentemente, maior 
potencial para a geração de 
resultados positivos no pro-
cesso ensino-aprendizagem, 
por meio dos Programas 
de Apoio a Discentes com 
Necessidades Educacionais 
Especiais (Padnee) e de 
Acessibilidade Linguística e 
Comunicacional (PALCo).  

Texto: Camila Caetano • Fotos: Arquivo Comunicação UFLA 

Assuntos Estudantis e 
Comunitários 

A UFLA trabalha com um conjunto de princípios e diretrizes que orientam ações e progra-
mas que visam a contribuir para o processo de democratização do acesso de estudantes à 

Universidade. O trabalho é concebido em torno do acolhimento e do reconhecimento da diversi-
dade da comunidade estudantil e da singularidade de cada um.

Moradia

A cOnstruçãO de 
mais um bloco da 
Moradia Estudantil 
elevou de 400 para 
478 o total de vagas 
ofertadas. Houve 
ainda a construção 
de dois apartamen-
tos destinados ao 
Programa de Apoio 
Emergencial, que 
visa a contribuir 
para a permanên-
cia de estudantes de 
graduação que se 
encontram em situa-
ção de agravamento 

substantivo de sua 
situação socioeco-
nômica. 

Também hou-
ve uma evolução 
nas questões rela-
cionadas à segu-
rança da moradia 
e de seus morado-
res, controles dos 
processos internos 
e externos, con-
trole no fluxo de 
entrada e saída no 
Programa, maior 
cuidado e conscien-
tização com a ques-
tão patrimonial, 

entre outras ques-
tões importantes. 

Saúde

InAugurAdO em mar-
ço de 2019, o Núcleo 
de Saúde Mental é 
dedicado a ações 
de promoção à saú-
de mental e melho-
ria da qualidade de 
vida da comunidade 
acadêmica. 

Serviços ofere-
cidos: acolhimento 
psicológico; atendi-
mento psiquiátrico; 

orientação farma-
cêutica; oficinas 
temáticas; rodas de 
conversas. 

Funcionamento

Três psicólogos e 
um psiquiatra atuam 
no Núcleo, com aten-
dimentos de segunda 
a sexta-feira, nos tur-
nos da manhã e da 
tarde. Farmacêuticos 
também colaboram 
com o NSM, com 
orientações em ca-
sos de tratamento 
medicamentoso.
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preparação e oferecimento 
de café da manhã;

• O pavimento do andar 
térreo também foi expandi-
do, aumentando a área da co-
zinha, para apoio ao preparo 
dos alimentos, e também a 
área de carga e descarga de 
mercadorias;

• No pavimento superior, 
o fluxo dos usuários foi alte-
rado – entrada pela portaria 
principal e saída à esquerda 
do prédio, pela rampa – para 
agilizar o atendimento. O 
ponto de arrecadação perma-
nece no mesmo local. No sub-
solo, também há uma nova 
entrada e uma nova saída, 
com um acesso independente 
do pavimento superior.

•
 
Há ainda um espaço de 

convivência para os colabo-
radores do restaurante, além 
de novos vestiários.

• O prédio onde funcio-
na o restaurante passou a 
ser utilizado exclusivamente 
para o serviço;

• Um novo pavimento 
de 2041,80m² foi reformado 
no andar térreo, com refeitó-
rio para 420 pessoas. 

• Há agora um setor de 
almoxarifado para separa-
ção de descartáveis, além 
das câmaras frias, separa-
das por funcionalidade: 
congelamento de carnes, 
descongelamento de carnes, 
refrigeração de hortaliças, 
refrigeração de folhosos, 
conservação de pratos pron-
tos e refrigeração de frios, 
embutidos e feijão cozido.      

•
 
O pavimento superior

 
foi

 
ampliado, o qual con-

tará futuramente com uma 
padaria de 129m² para a 

Restaurante 
Universitário

AtuAlmente, O restaurante 
tem uma maior área de ali-
mentação, além de espaços 
amplos para armazenamen-
to e refrigeração dos ali-
mentos, e divisões adequa-
das para cozinha e setores 
administrativos. 

A estrutura permite, 
com a futura ampliação da 
equipe, uma maior capaci-
dade de produção. A refor-
ma também buscou melho-
rar o fluxo interno, diminuir 
o tempo de fila e proporcio-
nar um convívio mais har-
monioso e com uma melhor 
ambiência aos funcionários 
e ao público, otimizando a 
rotina do restaurante. 

Principais mudanças do 
RU após a ampliação 

Além da estrutura física 

Com a finalidade de possi-
bilitar mais melhorias à comuni-
dade acadêmica, as mudanças do 
Restaurante Universitário foram 
além da estrutura física: 

• Melhoria dos controles 
eletrônicos.

• Melhor definição das catego-
rias de usuários que frequentam o 
RU.

• Integração do sistema de 
acesso do RU com os demais siste-
mas da UFLA para garantir acesso 
a quem tem direito.

• Automatização do cardápio, 
disponibilizando as informações 

nos sistemas acadêmico e Minha 
UFLA.

• Realocação  de  dois  adminis  tra dores.

• Estudo profundo da dinâ-
mica de escala de trabalho dos 
colaboradores, maximizando 
a produtividade e modificando 
completamente a forma e escalas 
de trabalho dos colaboradores no 
tocante às suas funções, respon-
sabilidades, forma de trabalho e a 
valorização dos potenciais;

• Contratação de mais uma 
nutricionista.

Especial • 2016 - 2019
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Durante o período de distanciamento social, a UFLA está pre-

sente junto à comunidade de Lavras, realizando ações para mi-
nimizar os impactos provocados pela pandemia de Covid-19.  
Um trabalho conjunto da Universidade. Conheça algumas das ações:

• Professores e estudantes se uniram em uma rede de solidariedade para 
produção de máscaras de proteção individual em acrílico, do tipo “face shield”, 
para profissionais da saúde. 

• Professores disponibilizaram arquivo com o passo a passo para a produção 
de máscaras do tipo “face shield”. 

• Estudantes estão produzindo máscaras individuais de proteção no comba-
te à Covid-19. 

• Laboratórios estão produzindo álcool em gel 70% para distribuição em 
Lavras. 

• Ações brincantes foram realizadas pela Brinquedoteca para que as crian-
ças, juntamente com as suas famílias, mantenham e ampliem as atividades em 
casa. 

• O Núcleo de Educação da Infância (Nedi) elaborou um documento com 
diversas brincadeiras lúdicas para o período de distanciamento social. 

• A UFLA ativou uma sala virtual com o objetivo de disponibilizar informações 
atualizadas sobre o novo coronavírus. 

• Professora da UFLA criou o canal “A imagem da palavra - Libras”, com 
vídeos para crianças, em Língua Brasileira de Sinais.

• Professores da UFLA desenvolveram um dispositivo que atua como respi-
rador mecânico automatizado e promove a ventilação artificial. 

• Com R$ 5,5 milhões aprovados pelo MEC, UFLA investirá na realização 
de testes diagnósticos, estruturação de hospital de campanha, e mais produção de 
equipamentos para atendimentos de saúde e produção/distribuição de álcool 70%. 

• Artigo publicado por professora da UFLA foi selecionado para ajudar nos 
esforços globais de combate à COVID-19

• Estudantes de medicina se organizaram em grupos para auxiliar na Campanha 
Nacional de Vacinação contra a gripe (influenza) em Lavras. 

• Departamentos se organizaram para auxiliar o Banco Municipal de Alimentos, 
responsável por assistir famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

• Por meio de uma plataforma on-line, a UFLA criou o projeto Mais Saúde em 
Casa, serviço que ampliou o atendimento de atenção primária de saúde em Lavras. 

• UFLA apresentou à comunidade lavrense o TeleCovid-19, uma plataforma 
para orientação e consulta on-line.

• Pesquisadores da UFLA desenvolvem adaptador que converte máscaras de 
mergulho em máscaras para respiradores hospitalares. 

Texto: Greicielle dos Santos, Melissa Vilas Boas • Fotos: Arquivo Comunicação UFLA

UFLA na comunidade
Juntos somos mais fortes!

Escaneie o código QR abaixo para acessar todas as matérias gratuitamente em versão digital
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Biblioteca 

AtuAlmente, sãO mais de 46 mil 
títulos e 110 mil exemplares de li-
vros no acervo físico da Biblioteca 
Universitária. O número de usuá-
rios cadastrados passa de 32 mil. 

Em 2019, a UFLA inves-
tiu em plataformas virtuais com 
mais de 14 mil livros acadêmi-
cos, que estão agora disponíveis 
para a comunidade universitária. 
A “Biblioteca da Pearson” e a 
“Minha Biblioteca” oferecem um 
ambiente on-line para leitura dos 
principais livros acadêmicos do 
mercado. 

Além do investimento em 
acervo virtual, foram investidos 
mais de R$ 1,5 milhão na aqui-
sição de livros impressos para 
atualizar as ementas das disci-
plinas dos cursos da UFLA.  

A Biblioteca também passa 
por uma reforma, serão mais de 
mil metros quadrados para ex-
tensão dos ambientes de estudo 
e instalação de novos banheiros, 
novos setores administrativos e 
outros ambientes. Além disso, 
haverá troca do telhado, do piso 
e das esquadrias e vidros.

Mais apoio

AlgumAs Ações para reduzir a 
evasão e a retenção nos cursos 
de graduação:

• Disciplinas com ofer-
tas especiais no sistema semi-
presencial, para recuperação 
de estudantes reprovados.

• Oferta de curso entre 
semestres letivos - “Cursos de 
Verão” - para reforço de con-
teúdos específicos.

• Possibilidades diver-
sificadas de recuperação de 
estudantes com menor rendi-
mento durante o percurso em 
determinada disciplina, entre 
elas as avaliações adicional e  
suplementar.

• Programa de Monitorias 
envolvendo estudantes de gradua-
ção e pós-graduação.

Ensino infantil

em 2018 entrou em ativida-

de o Núcleo de Educação da 

Infância (Nedi), uma escola 

infantil pública e gratuita 

da UFLA, que oferta vagas 

acessíveis a toda a comuni-

dade de Lavras e região.

A iniciativa foi mais um 

avanço da Universidade, por 

prezar pela inovação peda-

gógica e oferecer contrapar-

tidas de qualidade à socieda-

de. A seleção dos candidatos 

para 100% das vagas é feita 

por sorteio público. 

sensu, 11 a mais do que havia em 2016. O 
número de estudantes matriculados cresceu 
14,13%. A UFLA também iniciou a realiza-
ção do Congresso anual da Pós-Graduação. 
De 2017 a 2019, o evento mobilizou a inscri-
ção de 1897 artigos científicos.

Além disso, eventos de grande porte, 
de expressão internacional, têm sido pro-
movidos na UFLA com a participação de 
Programas de Pós-Graduação. Em média, 
cinco desses eventos ocorrem anualmente, 
promovendo o intercâmbio de saberes e o 
aprimoramento do ensino na pós-graduação 
e na pesquisa.

• Graduação

Mais de 130 ações de formação de 
professores foram promovidas e mais de 
70 eventos para planejamentos na gradu-
ação realizados. A criação da Semana de 
Formação Docente foi um marco dessa 
caminhada. 

As ações de formação são estruturadas 
para promover a reflexão dos professores so-
bre os processos de planejar as aulas, avaliar 
o estudante, interagir com os grupos e esta-
belecer relações entre o processo de ensino e 
aprendizagem.

Com uma versão preliminar em 2016, 
o Programa de Avaliação Continuada dos 
Cursos de Graduação da UFLA (Avalie) foi 
efetivamente lançado em 2017, com o obje-
tivo de fornecer subsídios para melhoria dos 
processos de ensino e aprendizagem. A ini-
ciativa tem os estudantes como público-alvo. 

• Pós-graduação

Em ascensão, a UFLA fechou 2019 
com 43 programas de pós-graduação stricto 

Reconhecimento pela qualidade

Considerando o Índice Geral de Cursos (IGC) e o Conceito Institucional (CI), a UFLA possui 
o que se pode chamar de “duplo 5” – duas avaliações máximas de qualidade pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). É a única universidade 
federal que vem mantendo esse bom desempenho simultâneo por mais de cinco anos. 

Também cresce o número de cursos da graduação com avaliações de alto desempenho no 
Enade. Em 2019, os resultados obtidos pelos estudantes da UFLA superaram a média das insti-
tuições de educação superior do Brasil. Três dos quatro cursos da Universidade avaliados alcan-
çaram as notas mais elevadas (4 e 5), enquanto no país a maioria obteve nota 3.

Na avaliação quadrienal da Capes, a UFLA possui um indicativo da alta qualidade da 
pós-graduação. Quando novos cursos são implantados, eles recebem obrigatoriamente nota 3. 
Mesmo passando por esse processo de criação de vários programas, o conceito médio dos cursos 
obtido em 2019 foi de 4,12 - valor que manteve a excelente avaliação geral dos cursos.

A UFLA também avança na qualidade de sua publicação científica. Cresce a publicação 
de artigos em periódicos indexados na Web of  Science, bem como a publicação em periódicos de 
maior impacto. Nos últimos quatro anos, de acordo com a base Scopus, a UFLA foi a universida-
de federal brasileira com maior crescimento no percentual de artigos científicos publicados em 
periódicos que estão no 1º quartil (Q1). 

Texto: Ana Eliza Alvim, Camila Caetano • Fotos: Arquivo Comunicação UFLA

Excelência na graduação e pós-graduação
ENSINO

Especial • 2016 - 2019
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Cursinho pré-vestibular gratuito 

Pré-Uni é o nome dado ao “cursinho pré-vestibu-
lar” da UFLA. Os selecionados têm aulas diárias, de 
segunda a sexta-feira, durante nove meses, no período 
noturno. De 2016 a 2019, mais de 900 alunos passaram 
pelo cursinho. 

Todo dia é dia de cultura 

Desde 2017, a comunidade acadêmica conta com 
uma novidade: o projeto UFLA com Vivência Cultural, 
que promove atrações artísticas diariamente no Centro 
de Convivência, envolvendo música, teatro, dança e 
poesia. O número de eventos culturais vem aumentan-
do, e chegou a 312 em 2019.

Música no Museu

Com um repertório de música brasileira e 
de grandes nomes da música erudita internacio-
nal, o projeto Música no Museu, iniciado em 
2017, tem emocionado a comunidade de Lavras 
e região com apresentações de integrantes da 
Orquestra de Câmara da UFLA, do Coral Vozes 
do Campus, do Canto das Nascentes e mem-
bros externos, sob a coordenação do primeiro 
regente a pertencer ao quadro de servidores da 
Instituição.

Centro de Cultura

Inaugurado em 2016, o Centro de 
Cultura planeja e executa a integração 
entre a comunidade acadêmica e a po-
pulação de Lavras e região, por meio da 
promoção da música e de artes cênicas, 
circenses e visuais, além de exposições 
e atividades musicais dentro e fora do 
espaço universitário. 

As atividades de extensão promovem uma relação transformadora entre universidade e 
sociedade, a partir da articulação entre ensino e pesquisa na estruturação de processos 

educativos, culturais e científicos. Também levam à democratização do conhecimento aca-
dêmico e à participação efetiva da comunidade na universidade. A troca de saberes - acadê-
mico e popular - gera novos conhecimentos, no contexto das realidades brasileira e regional. 
No quadriênio 2016-2020, a instituição buscou aperfeiçoar iniciativas já existentes e de su-
cesso, como o “UFLA de Portas Abertas”, voltado a estudantes de ensino médio de toda a 
região, e criar novas frentes de trabalho, como o “UFLA faz Extensão”.

Texto: Camila Caetano • Fotos: Arquivo Comunicação UFLA

Extensão e Cultura
Trabalho em interação com a sociedade

Foto: Leonardo Assad

Foto: Soliane Pereira

Especial • 2016 - 2019
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Texto: Ana Eliza Alvim

Inovação
UFLA terá a sua primeira unidade Embrapii

A UFLA foi uma das onze 
instituições que tiveram pro-

jetos selecionados na Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial (Embrapii). O foco 
da Universidade será o desen-
volvimento de sistemas inteli-
gentes em geotecnologia e agro-
negócio, o que inclui as linhas 
de “Sistemas Inteligentes na 
Produção Animal e Vegetal” e 
“Inteligência Computacional em 
Geotecnologias e Processamento 
de Dados”. 

A unidade da UFLA 
responsável pelo projeto é 
a Agência de Inovação em 
Geotecnologias e Sistemas 
Inteligentes no Agronegócio 
(Zetta), ligada à Pró-Reitoria 
de Pesquisa (PRP). Essa es-
trutura reúne, atualmente, 19 
professores, de dez departa-
mentos diferentes, o que pos-
sibilita o desenvolvimento de 
inovações de forma multidis-
ciplinar, com soluções criati-
vas e integradas. A coordena-
ção é feita pelo professor José 
Roberto Soares Scolforo.

Serviço

As empresas que tenham 
necessidade de desenvolvimen-
tos tecnológicos, ou mesmo pes-
quisadores da UFLA que já es-
tejam em contato com empresas 
nessa situação, podem conhe-
cer a atuação da Embrapii na 
UFLA solicitando informações 
pelo e-mail reitoria@ufla.br. Os 
projetos das empresas podem ser 
apresentados em fluxo contínuo, 
não sendo necessário aguardar 
editais. A negociação e contra-
tação também pode ser feita di-
retamente na Unidade Embrapii 
da UFLA.

Embrapii

A Embrapii é uma organi-
zação social que, desde 2013, 
está qualificada pelo poder pú-
blico federal para apoiar insti-
tuições de pesquisa no desen-
volvimento de inovações que 
atendam a demandas apresenta-
das pela indústria brasileira. Isso 
estimula a força competitiva das 

empresas no mercado interno e 
externo. A Embrapii subsidia 
32,2% do custo dos projetos 
propostos pelas empresas e a 
instituição de pesquisa respon-
sabiliza-se por outros 18,3% 
como contrapartida. Assim, a 
empresa investe 49,5% dos re-
cursos necessários.

O programa também pre-
vê a participação de estudan-
tes de graduação e pós-gradu-
ação, no modelo hands-on, que 
permite o aprendizado a partir 
da experiência real, atuando 
em projetos de pesquisa apli-
cada com a indústria. 

O diretor de projetos da 
Embrapii, Carlos Eduardo 
Pereira, destaca a importân-
cia dessa parceria “que tem 
se mostrado de uma eficiên-
cia enorme para utilizarmos 
as competências que temos 
nas nossas universidades e 
assim modernizarmos o mo-
delo de inovação na indústria 
brasileira”.

Eventos para toda a comunidade

De 2016 a 2019, o número de eventos registra-
dos na UFLA cresceu 36% e já são mais de dois mil 
por ano, mobilizando mais de 50 mil pessoas em cada 
ciclo. O número de participantes também teve acrés-
cimo de 42%. 

Brinquedoteca 

A UFLA lançou um novo espaço de 
práticas pedagógicas: a Brinquedoteca, 
inaugurada em outubro de 2018. O es-
paço, aberto a todas as crianças da co-
munidade de Lavras e região, busca pro-
porcionar ações que se articulam com o 
ensino, a pesquisa e a extensão. 

Empresas juniores e entidades de extensão

A UFLA conta atualmente com 18 empresas juniores e 284 
entidades de extensão. No quadriênio, seis empresas juniores 
foram criadas: Construjúnior, Proseqjúnior, Criarejúnior, 
Imakersjúnior, Torquejúnior, Transformajúnior. Quanto aos 
grupos e núcleos, o crescimento foi de 58% entre 2016 e 2018.
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A UFLA continua apresentando desempenho de 
ponta no Índice Geral de Cursos (IGC) e no 

Conceito Institucional (CI), com indicadores apurados 
pelo Inep/MEC que atestam a eficiência institucional 
e o ótimo desempenho dos cursos. São evidências de 
que, mesmo com a rápida expansão pela qual passou 
nos últimos anos, a Universidade venceu o desafio de 
manter alto padrão de qualidade, garantindo uma pres-
tação de serviços públicos de acordo com os anseios da 
sociedade. 

Na UFLA, as avaliações positivas do MEC são 
consequências de um conjunto de iniciativas. São alguns 
exemplos: a expansão do quadro de servidores (profes-
sores e técnicos administrativos); o investimento em 
novas estruturas físicas e melhorias nas já existentes; a 
oferta de bolsas mensais pelo Programa Institucional de 
Bolsas (PIB/UFLA), além de programas de assistência 
que incluem alimentação, moradia, atendimentos de 
saúde e outros recursos que colaboram para a perma-
nência na Universidade de estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica.

A Universidade também tem conseguido alcan-
çar excelente desempenho nos rankings internacio-
nais como o THE Times Higher Education e o QS Top 
Universities, que elencam as melhores universidades 
do mundo, baseando-se em parâmetros como ensino, 
pesquisa, visibilidade internacional, citação e parce-
ria com empresas. 

Avaliações de destaque como instituição de 
ensino

Resultados de excelência, reconhecimento externo 
e exemplo em governança. A UFLA, jovem como 
universidade e centenária como instituição de ensi-
no, acumula títulos e reconhecimentos pelo traba-
lho realizado.

Texto: Camila Caetano • Foto: Arquivo Comunicação UFLA

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
E GESTÃO

Avaliações positivas 
em gestão

O Tribunal de Contas 
da União (TCU) realizou, 
em 2018, um estudo inédito 
para verificar a vulnerabi-
lidade dos órgãos públicos 
federais com relação a frau-
des e corrupção. De acordo 
com a pesquisa, em Minas 
Gerais, a UFLA possui me-
canismos de prevenção mais 
fortes entre as 19 institui-
ções federais analisadas no 
Estado.

A pesquisa apontou a 
UFLA como a Instituição 
Federal de Ensino Superior 
(Ifes) com menor índice, em 
Minas Gerais, de fragilidade 
no controle de fraudes e cor-
rupção. No Brasil, a UFLA 
é a segunda Ifes com esse 
bom resultado. 

Na UFLA, vários ór-
gãos contribuem para as 
práticas de governança, 
entre eles: os Conselhos 
Superiores, a Reitoria, 
Pró-Reitorias e as unida-
des acadêmicas; o Comitê 
Gestor de Integridade; 
a Auditoria Interna; o 
Serviço de Informações ao 
Cidadão (SIC); a Ouvidoria; 
a Comissão de Ética; a 
Comissão Permanente de 
Processo Administrativo 
Disciplinar; a Comissão 
Própria de Avaliação; a 
Assessoria para Indicadores 
Institucionais, que coordena 
a prestação de contas anual 
e o sistema de monitora-
mento de indicadores e de 
metas do PDI acessível a 
toda a sociedade. 

Referência nos 
cuidados ambientais

Na questão ambiental, 
a UFLA também se man-
teve como referência entre 
as universidades. Em 2019, 

pelo oitavo ano consecuti-
vo, a UFLA apareceu com 
destaque no UI GreenMetric 
World University Ranking. 
Subiu nove posições em re-
lação a 2018. Classifica-se 
como a segunda instituição 
de ensino superior mais sus-
tentável da América Latina 
e a 29ª no mundo. É im-
portante também lembrar 
que, em maio de 2016, a 
Instituição recebeu o cer-
tificado Blue University em 
evento na Universidade de 
Berna – Suíça. A UFLA foi 
a segunda universidade do 
mundo a receber o reconhe-
cimento, sendo a primeira a 
Universidade de Berna. 

Implantação do 
Projeto de Eficiência 
Energética 

A UFLA foi contem-
plada em três chamadas 
públicas para projetos de 
eficiência energética da 
Cemig, totalizando R$ 
4.260.258,23, o que trou-
xe benefícios significativos 
para a gestão energética da 
instituição. 

A primeira fase do 
projeto foi desenvolvida no 
primeiro semestre de 2018 
e envolveu a substituição 
de 7.349 lâmpadas pelos 
modelos de LED, assim 
como a instalação de 33 
condicionadores de ar mais 
eficientes para a economia 
de energia. Na segunda 
etapa, no segundo semestre 
de 2018, foram instaladas 
17.329 lâmpadas de LED. 
E na terceira, 2019, 8.886 
lâmpadas de LED. 

Somando as três eta-
pas, a UFLA chegará a uma 
economia anual de 2.264,21 
MWh, o que equivale a 
cerca de 30% de redução 
no consumo, representan-
do 111 dias de consumo 

anual de energia elétrica na 
Instituição. 

A utilização de fon-
tes de energia alternativa 
também é uma realidade 
na Instituição, nos últimos 
anos cooperações públi-
co-privadas viabilizaram 
a instalação de sistemas 
fotovoltaicos no câmpus. 
Bicicletários, usina fotovol-
taica e a instalação desses 
sistemas nos telhados de 
edificações, contribuem sig-
nificativamente para a redu-
ção no consumo de energia 
elétrica. 

Capes PrInt

Em 2018, a UFLA 
foi contemplada com 
11,5 milhões da Capes 
para a implementação do 
Programa Institucional de 
Internacionalização (PrInt) 
na pós-graduação.  Das 
25 instituições brasileiras 
agraciadas, apenas qua-
tro são de Minas Gerais: 
UFLA, UFMG, UFV, 
UFU. 

Inaugurações

A programação da 
Semana de Ciência, Cultura 
e Arte 2019 incluiu inaugu-
rações de 17 estruturas físi-
cas construídas no câmpus. 
Muitas já estavam sendo uti-
lizadas, mas, a inauguração 
permitiu o registro histórico 
da caminhada percorrida pe-
las diferentes organizações 
acadêmicas.

E em abril deste ano, 
como ato de encerramen-
to das atividades da gestão 
2016-2020, foram inaugura-
das outras 26 estruturas fí-
sicas. Saiba mais sobre cada 
novo espaço:
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Comunicação
C o m p a r t i l h a n d o  

informações

Texto: Ana Eliza Alvim, Camila Caetano  
Fotos: Arquivo Comunicação UFLA

A pesquisa mais perto da sociedade

Saímos de uma média de oito publicações de reportagens especiais de pesquisa 
por ano no período de 2005 a 2015, para uma média de 134 anuais no quadriênio 
2016-2019 – chegamos a 160 reportagens publicadas em 2019. Também foram cria-
das séries de vídeos. Entre final de 2017 e final de 2019, foram veiculados 296 vídeos.

Cursos para a comunidade acadêmica (2018 e 2019)

“Produção de Vídeos/Pitch”, “Relacionamento com a Imprensa: 
treinamento prático para os porta-vozes da UFLA”, “Produção de Pitch 
e Relacionamento com a Imprensa”, “Comunicação Pública da Ciência e 
Ações para Incluir o Cidadão no Processo de Pesquisa”; “Comunicação 
pública da ciência”, “Divulgação Científica como forma de combate às 
fakenews”, “Ensino da língua portuguesa para além da sala de aula”, “I 
Seminário Mineiro de Popularização da Ciência”.

Concurso Ciência em Imagem

Uma seleção de fotos de pesquisas da UFLA integrou uma exposição na 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e um livro será lançado.

Ciência na Praça

O Ciência na Praça 
ocorre semestralmente na 
Praça Dr. Augusto Silva, 
com a distribuição da revis-
ta Ciência em Prosa e es-
tandes com a participação 
de pesquisadores.

Mais interação
Zap UFLA 
Novo canal de co-
municação com a 
comunidade interna 
e externa.  

Facebook
Crescimento de mais 
de 27 mil seguidores 
de 2016 a 2019.  Instagram 

Mais de 22 mil 
novas curtidas 
no Instagram da 
UFLA entre 2016 e 
2019. 

Youtube
Passamos de 7 
postagens em 2016 
a 321 em 2019 – 
um crescimento de 
4.486%.  

Twitter 
Passamos de 4.800 em 
2016 para 7.061 em 
2019- um crescimento 
de 47%. 

Novo Portal
Depois de implan-
tada a nova versão, 
o número de usuá-
rios praticamente 
dobrou. 

Ações de mobilização

Mais organização

Diretrizes de Comunicação; 
Manual de Identidade Visual; Guia 
de Relacionamento com a Mídia, e 
Manual de Redação.

Trabalho no caminho certo

Pesquisa mostra que estamos no caminho certo:
96,0%

2,0% 2,0%

88,5%

4,1%
7,3%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

São de fácil compreensão São de difícil Compreensão Não resonderam

Servidores Estudantes

74,0%

10,0%
16,0%

82,4%

7,4%
10,2%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Temas são de interesse Temas não interessam Não responderam

Servidores Estudantes

Não responderam
2,0%
Não tenho 
2,0%

Neutro
22,0%

Totalmente satisfeito
10,0%

Satisfeito
60,0%

A diferença entre 2017 e 2019 na quantidade de ações  
foi de 327%.

Especial • 2016 - 2019
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Ações e 
reconhecimento 
externo

Vale ressaltar que a 
UFLA ocupa a 29ª posição 
no ranking geral, em âmbi-
to mundial, do GreenMetric 
World University Ranking, 
ficando na segunda coloca-
ção na América Latina e no 
Brasil.

A avaliação leva em conside-
ração seis categorias de indicado-
res: Configuração e Infraestrutura, 
Energia e Alterações Climáticas, 
Desperdício, Água, Transporte 
e Mobilidade, e Educação e 
Pesquisa.

Na categoria Energia e 
Alterações Climáticas, que 
considera o uso de energia re-
novável, eletrodomésticos efi-
cientes, construções ecológicas 
e outras medidas, a pontuação 
da UFLA subiu de 1300 para 
1425. 

UFLA, professor Joaquim 
Paulo da Silva. Esses recur-
sos possibilitaram, desde 
2018, a troca de mais de 36 
mil lâmpadas de ruas, aveni-
das e prédios por lâmpadas 
LED, o que representou, em 
2019, uma economia de 22% 
na conta de energia. Outro 
benefício dos projetos foi a 
instalação de equipamentos 
de ar refrigerado com carac-
terísticas especiais, para redu-
ção no consumo de energia. 

Por meio de TEDs 
negociados com o MEC, 
iniciou-se também a insta-
lação de ar-refrigerado em 
todas as salas de aula do 
Pavilhão 2, na parte superior 
do Pavilhão 6, e nas duas 
Naves.

do Ministério das Cidades 
(R$ 1,113 milhão).

Toda a instalação das 
novas placas é realizada 
por equipe própria e espe-
cializada da Pró-Reitoria de 
Infraestrutura e Logística, 
gerando assim mais eco-
nomia para a Instituição. 
A usina está localizada na 
Avenida Norte, em frente ao 
Centro de Eventos.

Outras frentes

A UFLA obteve R$ 
4,4 milhões em três chama-
das públicas da Companhia 
Energética de Minas Gerais 
(Cemig), por meio de proje-
tos desenvolvidos pelo coor-
denador de Planejamento e 
Uso Racional de Energia da 

A UFLA recebeu, neste 
ano, mais de 2.600 pla-

cas fotovoltaicas que estão 
sendo incorporadas à es-
trutura de 950 módulos de 
geração própria de energia. 
Somando as duas etapas, a 
potência total da usina será 
de 1,37 megawatt-pico de 
energia, capaz de garantir 
economia de 26,3% nos gas-
tos da UFLA com energia 
elétrica.

Para a concretização des-
se projeto, houve investimentos 
de R$ 3,787  milhões  incluin-
do recursos do orçamento 
da UFLA e de Termos de 
Execução Descentralizada 
(TEDs) obtidos com o 
Ministério da Educação – 
MEC (R$ 2,673 milhões) e 
com a Secretaria de Esportes 

Texto: Ana Eliza Alvim, Caroline Batista • Fotos: Arquivo Comunicação UFLA

Usina Fotovoltaica

comprimento, vestiários, e 
secretaria para controle de 
entrada. 

No ensino, a Piscina 
será utilizada nas discipli-
nas relacionadas às ativida-
des aquáticas, treinamento 
e fisiologia do exercício. 
Na pesquisa serão desen-
volvidos projetos de bio-
mecânica dos nados, por 
meio da análise de imagem 
e estudos de controle da 
carga de treinamento no 
ambiente aquático. E, na 
extensão, serão conduzidos 
projetos para atividades na 
comunidade universitária e 
lavrense, no combate ao se-
dentarismo e na formação 
de uma equipe competitiva 
de natação, além da inicia-
ção de uma equipe de polo 
aquático.

beneficiados com a constru-
ção desse espaço, que con-
tará com dois salões para 
aulas e treinamentos, sala de 
aulas, centro de reabilitação 
e prevenção, salas de treina-
mento e vestiários. Tudo isso 
em um projeto pioneiro nas 
Américas, que prevê parce-
rias com as entidades gesto-
ras das ginásticas nacional e 
internacional.

Já a Piscina semiolím-
pica aquecida terá 25,01m 
de comprimento por 12,5m 
de largura, com seis raias 
de 2,5m de largura. O lado 
da saída terá 2,3m de pro-
fundidade e o outro lado 
1,3m. No espaço haverá 
ainda sala de aula, gabine-
te de professor, laboratório, 
arquibancada com quatro 
lances de degraus e 15m de 

A construção do Ginásio 
visa a fortalecer o desenvolvi-
mento da equipe de Ginástica 
Aeróbica da UFLA, que 
alcança resultados expres-
sivos no cenário esportivo 
Mundial, tendo como mem-
bros um dos técnicos e vários 
atletas da Seleção Brasileira.

Além da equipe de com-
petição, o Departamento 
de Educação Física (DEF/
UFLA) desenvolve, desde 
2010, um trabalho de po-
pularização das Ginásticas, 
atendendo crianças a partir 
de 5 anos até estudantes 
universitários, por meio do 
projeto Ginástica na UFLA. 
Hoje são cerca de 200 parti-
cipantes nas mais diversas 
turmas, com expectativa de 
dobrar após a finalização da 
obra.

Além disso, são condu-
zidas várias pesquisas, cur-
sos de formação de profes-
sores, treinadores e árbitros, 
que serão extremamente 

M ais de 7 milhões serão in-
vestidos na área de esportes 

da UFLA. O recurso destinado pela 
Secretaria Especial do Esporte, ligada ao 
Ministério da Cidadania, visa à constru-
ção de um Ginásio de Ginástica e uma 
Piscina semiolímpica aquecida. E, para 
tornar tudo isso sustentável, haverá um 
investimento maior em placas fotovoltai-
cas na Universidade.

As obras já foram iniciadas no 
Complexo Esportivo da UFLA (anexo à 
Pista de Atletismo) e a previsão de finali-
zação do Ginásio é para o final do segun-
do semestre de 2020 e da Piscina para o 
primeiro semestre de 2021.

Texto: Camila Caetano • Fotos: Arquivo Comunicação UFLA

UFLA avança em investimentos 
na área de Esportes
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A UFLA possui tam-
bém cinco periódicos, publica-
dos pela Editora UFLA, que 
estão em evolução constante 
em seus resultados: Ciência e 
Agrotecnologia, Cerne, Coffee 
Science, Organizações Rurais & 
Agroindustriais e Infocomp.

Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia

A UFLA vem aumentan-
do a sua mobilização interna 
de participação nesse evento 
nacional, destinado a apro-
ximar os temas de ciência e 
tecnologia da população. As 
equipes da UFLA têm organi-
zado atividades diversificadas 
para atuar em uma programa-
ção que envolve cursos, ofici-
nas, feiras, eventos em escolas 
de Lavras e cidades vizinhas, 
atividades em espaços públi-
cos, como ruas e praças. 

Segundo a Revista Quero, 
que trata de temas relacionados 
à Educação, a UFLA está entre 
as 30 universidades brasileiras 
com maior representatividade 
de mulheres na pesquisa cien-
tífica. Com base em dados do 
Censo da Educação Superior 
de 2018, divulgado em 2019 
pelo MEC, a revista fez um 
ranking que mostra que, na 
UFLA, 62,42% das bolsas de 
pesquisa são ocupadas hoje por 
mulheres. A primeira colocada 
na classificação.

Texto: Ana Eliza Alvim, Camila Caetano • Fotos: Arquivo Comunicação UFLA

Pesquisa
Geração de conhecimento, com agregação de 
valor para a sociedade

O número de projetos registrados na UFLA cresceu 15% de 2016 a 2019. O número de pedi-
dos de patentes depositados também vem aumentando e 37% deles foram feitos no quadri-

ênio 2016-2020

Geração de tecnologia

Os números de patentes 
solicitadas são 40% maiores do 
que o que se registrava há cinco 
anos. Hoje são 130 pedidos de 
patentes depositados. 

Produção científica

A indexação de arti-

gos científicos de autores da 

UFLA à base Web of  Science 
aumentou cerca de 60% de 

2012 a 2019. A produção 

de artigos científicos publi-

cados pela comunidade, de 

maneira geral, também vem 

evoluindo. 

Valores aprovados em 
projetos

De 2016 a 2019, foram 

R$ 195.057.758,17 em recur-

sos captados por agências de 

fomento e outras fontes (PQ/

DT, CNPq, Fapemig, Finep, 

etc.).

Ciência desde cedo na 
agenda

Em fevereiro de 2019, a 

Fapemig suspendeu os pro-

gramas de iniciação científi-

ca para a graduação e para 

o ensino médio. A UFLA 

perdeu 370 cotas nesses pro-

gramas. Preocupada com 

esse cenário, a Universidade 

aumentou em 12,5% as co-

tas de bolsas institucionais 

Pibic/UFLA. 

Além disso, houve a cria-

ção, em dezembro de 2019, 

do Programa Institucional de 

Iniciação à Pesquisa Júnior 

(PIIP Júnior), com o objetivo 

de aproximar os estudantes 

de ensino médio da pesquisa 

científica.

Capacitação da 
comunidade de 
pesquisadores

Outro foco de atuação 
com a comunidade acadê-
mica foi a promoção de cur-
sos de Elaboração de pro-
jetos; Redação Científica; 
Capacitação para uso do 
SIGAA; Elaboração de Pitches 
e outros a partir de 2017.

Incentivo a pesquisas 
em áreas estratégicas

Em 2018, foi implemen-
tado o 1º Edital do Programa 
de Apoio à Formação de 
Redes de Pesquisa em Áreas 
Estratégicas, com a linha te-
mática: “Consumo de café 
em instituições públicas: sus-
tentabilidade e qualidade no 
método de preparo de café 
em larga escala”, com recur-
sos oriundos da UFLA. 

Editora UFLA

Em 2018, a Editora UFLA 

iniciou um processo de rees-

truturação para acompanhar 

o crescimento e a expansão vi-

venciados pela Universidade. A 

meta foi dinamizá-la, tornando-

-a mais ativa nos cenários na-

cional e internacional, com a 

composição de um catálogo 

de publicações que represen-
te todas as áreas do conhe-
cimento científico e tecnoló-
gico atualmente abrangidas 
pela UFLA.
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Texto: Ana Eliza Alvim, Camila Caetano • Fotos: Arquivo Comunicação UFLA

Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas
Um conjunto de 562 servidores técnicos administrativos*, 
771 professores* e mais de 600  funcionários terceirizados  
* Dados até dezembro de 2019

Novos talentos

Foram 281 novas posses de servi-
dores entre 2016 e 2019. Somadas às 
realizadas entre 2012 e 2015, elas che-
gam a um quantitativo de 776 novos 
servidores.

Isso equivale a uma renovação 
da força de trabalho no percentual de 
58%, ou seja, mais da metade do qua-
dro de servidores em atividade ingres-
sou na UFLA nos últimos oito anos.

Foram realizados 45 concur-
sos para técnicos administrativos no 
quadriênio, e 181 concursos para 
professores. 

Uma equipe de excelência 

Capacitação constante e muitas 
oportunidades

• Investindo na formação de gestores

Desde 2012, são promovidos cursos 
que buscam capacitar os servidores para 
atividades de gestão, desenvolvendo habili-
dades e conhecimentos essenciais a cargos 
gerenciais. Entre 2017 e 2019 foram oferta-
dos os cursos “Capacitação para Gestores 
da UFLA”, “Capacitação para Gestores de 
Programas de Pós-Graduação da UFLA” e 
“Capacitação para Gestores de Cursos de 
Graduação da UFLA”, totalizando em 305 
capacitações.  

• Plano de Capacitação do Servidor

Com o propósito de promover a capaci-
tação dos seus servidores, a UFLA disponibi-
liza anualmente orçamento para execução do 
Plano de Capacitação de Servidores. 

O investimento médio anual de recursos, 
entre 2016 e 2019, foi de R$ 85 mil reais, tendo 
havido crescimento de mais de RS 10 mil reais 
nesse investimento ao longo dos quatro anos. 

Foram 99 cursos promovidos ao lon-
go de quatro anos, com 6.676 capacitações 
realizadas.

Funcionários terceirizados: 
uma colaboração essencial

A UFLA possui atualmente mais 
de 600 funcionários terceirizados. A 
maior presença desses colaboradores 
é na manutenção predial e obras de 
execução direta, na gestão ambiental 
do câmpus (incluindo limpeza e paisa-
gismo), no apoio logístico às atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, bem 
como na segurança patrimonial e das 
pessoas. 

 Organização administrativa

A UFLA iniciou a digitalização de 
documentos dos servidores e formação 
do documento arquivístico. Os proce-
dimentos atendem à legislação vigente 
e trazem a racionalização do trabalho, 
além de controle, transparência, unifor-
midade de procedimentos, agilidade e 
redução de custos. 

Mais informação disponível 
aos servidores

Foram elaborados o “Manual 

de Acesso ao Sigac” e o “Manual de 

Procedimentos para Pagamento da 

Gratificação por Encargo de Curso 

ou Concurso”, para melhor orientar o 

servidor. 

• Programa de Apoio à Qualificação dos TAE’s

Em 2019, a Direção Executiva viabilizou aumento na previsão de recursos destinados ao Programa 
de Apoio à Qualificação dos TAE’s. Ao final do ano, R$ 85.273,79 haviam sido destinados a apoio 
financeiro para que servidores participassem de cursos pagos, sejam eles cursos técnicos, de graduação, 
especialização ou pós-graduação stricto sensu, presenciais ou a distância. O valor atual concedido aos 
participantes é de até R$300,00 por mês (restringindo-se a 80% do valor integral do curso), durante dez 
meses, podendo ser renovado durante o período de duração do curso. 

Atualmente, 89% dos professores da 
UFLA têm doutorado ou pós-doutorado.

Há um maior número de servidores técnico-
-administrativos com grau de formação na pós-
-graduação – atualmente, quase 70% estão nessa 
condição.
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Prêmio Capes 
2016

Três menções 
honrosas no 
Capes Tese 2017

Menção honrosa no 
Prêmio Capes Tese 2019.

Young Author’s Prize (Prêmio do Jovem Autor)  no 
27º Colóquio da Gerpisa (Groupe d’études et de 
Recherche Permanentsur L’industrie et lesSalariés 
de l’Automobile).

Prêmio do 
Esporte 
Mineiro 2017, 
concedido 
pelo Governo 
de Minas 
Gerais.

Prêmio Para Mulheres na 
Ciência 2017, promovido 
pela Unesco, Academia 
Brasileira de Ciências e 
L’Oréal.

Prêmio Lide 
Agronegócios 
por seu desem-
penho no setor 
de Agricultura.

Prêmio Linda 
Caldas por 
contribuição 
científica na 
área de Cultura 
de Tecidos de 
Plantas

Prêmio de 
Fitopatologista 
do Ano da 
Sociedade 
Brasileira de 
FitopatologiaPrêmio 

Inventores 
por trabalho 
desenvolvido 
na Pós-
graduação.

Prêmio de 
melhor tese 
de doutora-
do da IEEE 
Computational 
Intelligence 
Society

Menção honrosa na categoria 
Pesquisador Sênior do Prêmio 
Mercosul de Ciência e Tecnologia 
2015.

Prêmio de 
melhor tese do 
Programa de 
Pós-graduação 
em Parasitologia 
da UFMG.

Prêmio Mares Guia 
Categoria Jovem Pesquisador.

Menção 
honrosa no 
XXIV Prêmio 
Tesouro 
Nacional 2019.

Prêmio internacional pelo 
International Plant Nutritional 
Institute (IPNI).

Prêmio 
Jurídico 
Orlando 
Gomes Elson 
Gottschalk, 
versão 2016.

Prêmio International 
Symposium on 
Production and 
Establishment of 
Micropropagated 
Plants.

 Fotos: Arquivo Com
unicação UFLA

Prêmio Técnico 
Científico Instituto 
Oswaldo Gessulli.

Segundo maior número 
de trabalhos aprovados no 
Semead e recebeu prêmio de 
destaque.

Prêm
ios de Destaque    •    2016/2020

Encontre mais sobre premiações navegando em ufla.br



Texto: Melissa Vilas Boas 
Foto: Acervo Pessoal

Da ESAL à UFLA
Amor pela UFLA

U ma história de 
amor e dedica-

ção à UFLA, assim po-
demos definir a trajetória 
acadêmica e profissional 
do professor Antônio 
Nazareno Guimarães 
Mendes. Filho único de 
Messias Mendes e Hilda 
Guimarães Mendes, 
Nazareno, como é co-
nhecido, é natural de 
Bom Sucesso (MG) e 
veio para Lavras em 
1962, para estudar. 

Em 1977 in-
gressou no curso de 
Agronomia na Escola 
Superior de Agricultura 
de Lavras (ESAL), gra-
duando-se em 1980. 
Em 1983, tornou-se 
mestre em “Genética 
e Melhoramento de 
Plantas” pela Escola 
Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz ESALQ/
USP; e, em 1994, dou-
tor em “Fitotecnia,  
Melhoramento Genético 
e Cafeicultura” pela Esal. 

Ainda em 1994, ingressou na Instituição, por 
meio de concurso público, como professor adjunto. 
E já são quase três décadas como professor titular no 
Departamento de Agricultura (DAG), atuando em 
cursos de graduação e programas de pós-graduação 
na área de Cafeicultura.  

Um dos fatos que o deixa muito orgulho-
so é a sua participação na criação do Núcleo de 
Estudos em Cafeicultura (Necaf). “O núcleo foi 
sonhado por mim quando trabalhei na Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig), em Viçosa (MG). Por várias razões, 
não consegui viabilizar o projeto naquele local, 
mas isso se tornou possível na ESAL, em 1994, 

pouco antes de sua 
transformação em 
Universidade. A 
criação do Necaf  
teve o apoio e cola-
boração do douto-
rando Rubens José 
Guimarães, que se 
tornou posteriormen-
te professor do DAG 
e meu colega no setor 
de Cafeicultura até os 
dias de hoje”.

São muitas his-
tórias e recordações 
marcantes que perdu-
ram em sua memó-
ria, como incontáveis 
homenagens, premia-
ções, patrono e para-
ninfo de turmas de vá-
rios cursos de gradu-
ação da Universidade 
nos anos de 2003, 
2007 e 2012. “Recebi 
várias comendas e pre-
miações no exercício 
de atividades acadê-
micas que muito me 
honram e pelas quais 
tenho muito respeito. 

São provas inequívo-
cas da generosidade 
e do carinho que as 
instituições e pessoas 
com as quais traba-
lhei sempre tiveram 
comigo”. 

Nazareno tam-
bém destaca a coor-
denação, entre 1996 e 
2000, do “programa 
BIOEx-Café, no qual 
o princípio de ‘pesqui-
sa em rede’ começava 
a tomar forma e a im-
pulsionar os trabalhos 
de ensino, pesquisa e 
extensão em café pela 
UFLA, que se tornou 
referência de qualida-
de em pesquisa e ino-
vação em café,  pas-
sando a liderar várias 
linhas de trabalho na 
região e no Brasil. Por 
meio desse programa, 

surgiu a Expocafé - hoje o maior evento de exten-
são em cafeicultura do mundo”. 

Também teve destaque na Direção Executiva 
da UFLA, em que exerceu os cargos de pró-reitor de 
Pesquisa (1996-1997), vice-reitor (1997-2004), reitor 
(2004-2012), assessor de Relações Institucionais (2012-
2016) e assessor para Assuntos de Parcerias (2016-2020). 
“Reconheço o mérito de todas as pessoas que estiveram 
comigo nesses períodos. As conquistas representam a 
soma dos esforços e da dedicação de todos que in-
tegram a comunidade acadêmica da UFLA, com 
os quais sempre compartilhei o mérito dos resulta-
dos alcançados”. 

Durante esse tempo, pôde presenciar e parti-
cipar da evolução UFLA. “Acredito ter prestado 
a minha contribuição nas conquistas alcançadas 
pela UFLA. Nesse período, nossa Universidade tor-
nou-se mais eclética e plural, com a oferta de seus pri-
meiros cursos de graduação fora da área de Ciências 
Agrárias”.

Casado com a jornalista Suzem Kellen Assis, 
pai de dois professores universitários, Flávio e 
Marcela, e da pequena Iza, a sua “raspinha do 

tacho”, como cari-
nhosamente a define, 
Nazareno está prestes 
a se aposentar, mas 
pretende prosseguir 
como colaborador da 
UFLA. “Espero con-
tinuar por aqui, como 
professor voluntário e 
colaborador; acredito 
que os desafios futuros 
serão uma motivação 
permanente em mi-
nha vida e certamente 
se apresentarão mais 
vezes no decurso de 
minha história futura, 
que eu pretendo pros-
seguir, sempre numa 
perspectiva otimista e 
com muita esperança 
no porvir. Tenho ver-
dadeiro amor por esta 
Instituição”.
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