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1 Direção
Executiva

Hoje funcionando atrás da Cantina Central, 
a DGTI vai melhorar suas condições 
de trabalho, numa estrutura física de 
cerca de 2.000 m², que terá acesso pela 
Avenida Norte. Cerca de 80 pessoas, entre 
servidores e bolsistas, serão beneficiados 
diretamente com a mudança, além de toda 
a comunidade acadêmica, para a qual 
revertem os benefícios indiretos. O prazo 
para conclusão é de 300 dias.

Diretoria de Gestão de Tecnologia 
de Informação (DGTI)
Data Center

Voltar sumário obras



2 Direção
Executiva

Com o objetivo de oferecer praticidade e 
conforto aos ciclistas – e por consequência 
estimular o uso do transporte alternativo - 
serão instaladas cinco estruturas no câmpus, 
com capacidade para 30 bicicletas em cada 
uma delas. Elas ficarão localizadas em pontos 
estratégicos das avenidas Norte, Central 
e Sul. Com o prazo de 90 dias para serem 
concluídos, os ecobicicletários vão atender 
também à população externa que frequenta 
o câmpus para lazer. A energia gerada 
pelos painéis fotovoltaicos colocados sobre 
essas estruturas, mesmo que em pequena 
quantidade, será adicionada à rede da Cemig 
e ajudará a reduzir os custos da UFLA com 
energia elétrica. 

Ecobicicletários

Voltar sumário obras



3 Direção
Executiva

Somando as engenharias já existentes com 
os novos cursos, a UFLA terá um total de 
onze Engenharias. Alunos, professores 
e técnicos dos novos cursos terão suas 
necessidades acadêmicas contempladas na 
nova estrutura, com 85 laboratórios. Com 
área de 16.000 m², o prédio das engenharias 
fica localizado na Avenida Sul. O prazo pra 
conclusão é de 480 dias.

Engenharias

Voltar sumário obras



4
Direção

Executiva

O novo curso, com início previsto para 2015, 
terá um espaço de 1.792 m² na Avenida 
Norte. A construção tem o prazo de 240 dias 
para ficar pronta. 

Prédio da Geologia

Voltar sumário obras



5 Direção
Executiva

Voltar sumário obras

Com previsão de conclusão já para o final de abril de 2014, as instalações serão sede para vários 
segmentos envolvidos com as atividades de ensino, pesquisa e extensão ligadas ao café (Setor de 
Cafeicultura do Departamento de Agricultura da UFLA, Polo de Excelência do Café; Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia do Café, INCT-Café; Núcleo de Estudos em Cafeicultura-Necaf; Revista 
Coffee Science; Centro de Inteligência em Mercados-CIM; Bureau de Inteligência Competitiva do 
Café; Café WEB TV; Polo de Tecnologia em Qualidade do Café, além de outros que se encontram 
em fase de estruturação, como os projetos Cafeteria Escola e Tele-Café.). 
A Agência fica localizada na parte mais alta da Universidade, em área do Setor de Cafeicultura 
da UFLA. A reforma e ampliação que estão sendo concluídas foram patrocinadas pelo Governo 
de Minas, por meio de projeto aprovado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(Sectes ) junto à Finep, e pelo Ministério da Educação, em projeto negociado pela Reitoria da UFLA; 
somados, foram investidos mais de R$ 2,2 milhões, em uma área de aproximadamente 1.600 m². 
Com essa ampliação, a Agência de Inovação do Café passa a contar com cerca de 3.500 m² de área 
construída, incluindo laboratórios, gabinetes, anfiteatros e salas de aulas.

Agência de 
Inovação do Café



6 Direção
Executiva

Cerca de 120 estudantes de baixa renda 
poderão utilizar as instalações da nova 
moradia estudantil, que terá quase 1.900 m². 
São15 apartamentos, sendo 1 deles para 
portadores de deficiência. 
Os alojamentos já existentes na UFLA 
atendem a 400 alunos, selecionados pela 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Comunitários (Praec). O local definido para o 
Alojamento III fica no complexo da Moradia 
Estudantil, próximo à portaria principal da 
UFLA. O prazo para execução é de 540 dias.

Alojamento III

Voltar sumário obras



7 Direção
Executiva

Com acesso pela Avenida Sul, esse espaço 
de quase 700 m² terá o objetivo de oferecer 
mais recursos à integração entre os 
servidores. As obras devem ser finalizadas 
num período de 150 dias.

Prédio de Convivência 
dos Servidores

Voltar sumário obras



8 Direção
Executiva

O espaço físico abrigará o laboratório 
de cultura de tecidos, espaço que terá 
equipamentos e instalações mais modernas, 
essenciais para a melhoria das condições de 
ensino e pesquisa. Próximas a ele estarão 
três novas casas de vegetação. No mesmo 
local, haverá outros três laboratórios que 
atenderão ao DAG. O espaço terá 686 m² e 
será construído em 240 dias. Sua localização 
será próxima ao estacionamento do 
Departamento. 

Laboratórios do Departamento 
de Agricultura (DAG)

Voltar sumário obras



9 Direção
Executiva

Com 1.383 m² e um prazo de 360 dias 
para ficar pronto, o anexo garantirá aos 
professores do Departamento espaço 
adequado para desenvolverem seus 
trabalhos de pesquisa, assim como para 
realizarem o atendimento aos alunos de 
graduação e pós-graduação. Na composição 
do espaço haverá laboratórios e salas de 
aula. 

Anexo do Departamento 
de Fitopatologia

Voltar sumário obras



10 Direção
Executiva

Com uma área de 1.248 m², a estrutura está 
sendo construída atrás do Departamento 
de Química. As instalações atenderão a 
pesquisadores de toda a Universidade, pois 
abrigará dois laboratórios multiusuário: a 
Central de Análise e Prospecção Científica 
(CAPQ) e a Central de Novos Materiais, 
ambos ligados à Pró-Reitoria de Pesquisa 
(PRP). No local também haverá quatro 
salas para aulas práticas. Com foco sobre 
a pesquisa, as novas instalações trazem 
benefícios também ao ensino e à extensão. 
O tempo para conclusão dos trabalhos é de 
360 dias.

Novos Materiais e CAPQ

Voltar sumário obras



11 Direção
Executiva

Ligado ao Departamento de Zootenia(DZO), 
o espaço de 537 m² vai dotar o setor de 
caprinocultura de uma moderna e adequada 
estrutura para o ensino, a pesquisa e 
a extensão. A área de construção fica 
aproximadamente mil metros após o Viveiro 
Florestal e a matinha da UFLA, seguindo-
se pela estrada de terra que passa pelos 
eucaliptos e pinus. O prazo de conclusão é 
de 120 dias.

Caprinocultura

Voltar sumário obras



12 Direção
Executiva

O espaço construído é de 594 m², mas 
a área disponível para as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão tem cerca de 
três hectares. Pertencente ao Departamento 
de Agricultura (DAG), o local está sendo 
edificado após o Biodiesel e tem prazo de 
execução de 150 dias.

Complexo para Horta

Voltar sumário obras



13 Direção
Executiva

Com 30 salas de aula o local tem 
capacidade para receber até três mil 
alunos simultaneamente. Ao todo, são 
3.463 m², localizados na Avenida Norte. 
Com as novas estruturas, a UFLA oferecerá 
melhores instalações aos estudantes e mais 
flexibilidade na elaboração dos horários de 
aulas, o que otimiza o tempo de professores 
e alunos.

Pavilhão de aulas VII

Voltar sumário obras



14 Direção
Executiva

Para garantir o espaço de que a estrutura 
administrativa da UFLA necessita, um novo 
prédio, de 2.206 m² está sendo construído 
na região próxima à Reitoria e ao atual 
prédio onde funcionam as pró-reitorias. 
Essa estrutura tem o prazo de 540 dias 
para ser concluída. A proposta é de que 
as pró-reitorias mais ligadas a assuntos 
administrativos, juntamente com uma parte 
da Prefeitura do Câmpus, permaneçam 
no prédio atual. Já as pró-reitorias de 
interesse mais acadêmico ocuparão as novas 
instalações.

Prédio PRG, PRPG, 
PRP e Proec

Voltar sumário obras



15 Direção
Executiva

Esta estrutura terá 1.630 m². O prazo de 
conclusão é de 540 dias.Prédio de Apoio à Gestão

Voltar sumário obras



16 Direção
Executiva

Com a perspectiva de ficar pronta em 540 
dias, essa estrutura vai garantir acomodação 
e receptividade a pesquisadores do 
exterior que estejam frequentando a UFLA. 
Localizado no Câmpus Histórico, o prédio 
terá 1.932 m², com 30 apartamentos. 
Vale lembrar que o processo de expansão 
tem também marcos de 2013, quando 
começou a construção de quatro estruturas 
relevantes para a Universidade: o Centro 
de Cultura, o Centro de Eventos, o Parque 
Tecnológico e o Pólo de Excelência do Café.

Prédio de Apoio à 
Internacionalização 

Voltar sumário obras



17 Direção
Executiva

Com localização planejada para garantir 
fácil acesso a toda a população de Lavras, o 
Centro de Cultura está sendo construído no 
Câmpus Histórico da UFLA. Com 2.370m², a 
infraestrutura destina-se ao incentivo às artes 
cênicas, à música, à dança e à fotografia, 
incluindo um teatro com capacidade de 
250 pessoas. Além disso, nos dois primeiros 
andares, numa área de 800m², será instalada 
uma academia de ginástica para utilização 
da comunidade acadêmica. A expectativa 
é de que as obras estejam concluídas até 
meados de 2015. 

Centro de Cultura

Voltar sumário obras



18 Direção
Executiva

Com infraestrutura para abrigar até 3.300 pessoas, o 
Centro de Eventos vai beneficiar tanto a comunidade 
acadêmica quanto a população de Lavras. Seu 
potencial é de atrair eventos técnico-científicos 
relevantes para a formação dos alunos e para a 
capacitação de professores e técnicos. A presença 
de participantes externos movimentará os setores 
de comércio e serviços da cidade. O Centro será 
subdividido em quatro estruturas retráteis e uma área 
de exposição, o que permitirá várias combinações 
de anfiteatros, com diferentes capacidades de 
acomodação. No andar térreo, haverá dez salas de 
aula que darão apoio a eventos realizados na UFLA 
e abrigarão até 120 alunos.  A parte externa do local 
ampliará as possibilidades de lazer da comunidade 
acadêmica e do público externo. Com 9.600 m² de 
área, o local, no fim da Avenida Norte, deve ficar 
pronto no início de 2015.

Centro de Eventos

Voltar sumário obras



19 Direção
Executiva

A área superior a 78 mil m² de construção 
deve ser concluída no final de 2015. Estão 
sendo investidos 38 milhões de reais na 
infraestrutura, que vai abrigar empresas-
âncoras para a instalação de centros de 
pesquisa e desenvolvimento, além de 
empresas já em processo de incubação e 
empresas juniores, ligadas à Universidade. As 
instalações do Parque estarão localizadas nos 
fundos das áreas do DZO, próximas à via que 
vai para o aeroporto. 

Parque Científico e Tecnológico
LAVRASTEC

Voltar sumário obras


