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UFLA é a 1ª colocada de MG no ranking Troféu Eficiência 
2013 da CBDU 
 

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) realizou em dezembro a 

premiação do Troféu Eficiência 2013, durante a Festa de Melhores do Ano. O prêmio é 

dado às instituições de ensino superior que apresentam elevado desempenho esportivo e 

a UFLA foi considerada a melhor de Minas Gerais e 18ª do Brasil, somando 100 pontos. 

A classificação da UFLA como a melhor colocada entre as instituições de ensino superior 

de Minas Gerais confirma o desenvolvimento do desporto universitário, visível na 

comparação com a classificação obtida nos anos anteriores. Em 2011, a UFLA havia 

ficado em 52º lugar, com 33 pontos; já em 2012, com 88 pontos, foi a 20ª colocada. Os 

pontos obtidos vêm da participação e resultados dos atletas nas competições 

credenciadas na CBDU, bem como do intenso trabalho dos treinadores, professores e 

membros da Liga Esportiva da UFLA (Leufla). 

 

Dois projetos da UFLA vencem 12º Prêmio Furnas Ouro 
Azul 
 

 

 

A 12ª edição do Prêmio Furnas Ouro Azul foi dedicada aos doze melhores trabalhos 

escolhidos entre os vencedores das edições anteriores. Durante esses anos, a UFLA teve 

alguns de seus estudantes agraciados e a relevância dos trabalhos desenvolvidos na 

Universidade foi confirmada com a premiação de dois deles na última edição do prêmio, 

entregue no dia 10 de dezembro, em Belo Horizonte. 

As categorias Estudante Nível Superior e Estudante Mestrado/Doutorado foram vencidas 

por trabalhos feitos na UFLA. O projeto “Funcionalização da Sílica com Ciclodextrina e sua 

Utilização na Remoção de compostos Orgânicos em Meio Aquoso”, de autoria dos 

discentes Lucas Bragança de Carvalho e Tauana Garcia Carvalho e orientado pela 

professora Luciana de Matos Alves Pinto (DQI), já havia sido premiado em 2010 e venceu 

a categoria Estudante Nível Superior. 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/01/Pr%C3%AAmio-Furnas-Uarlen-Val%C3%A9rio-Ag%C3%AAncia-i7.jpg


Já o projeto “Viabilidade da Aplicação da Peroxidase de Nabo na Descoloração de 

Efluentes Têxteis Sintéticos e Produtos de Degradação Formados”, da pesquisadora Maria 

Cristina Silva e orientado pela professora Angelita Duarte Corrêa (DQI), foi o destaque na 

categoria Estudante Mestrado/Doutorado. O trabalho também foi premiado em 2010. 

 

Fevereiro 

 
Software audiodescritor de imagens é desenvolvido na 
UFLA  
 

Com o objetivo de promover o acesso de pessoas com deficiência visual a imagens 

disponibilizadas em computadores, o professor do Departamento de Ciência da 

Computação (DCC) José Monserrat Neto está trabalhando no projeto de um software que 

descreve imagens em áudio – o AudioImagem. Ele é um dos integrantes do Núcleo de 

Acessibilidade da Universidade Federal de Lavras (NAUFLA). O software teve um 

protótipo desenvolvido em 2010 e está em fase de aprimoramentos na Polaris Inovações 

em Soluções Web, empresa de base tecnológica fundada em 2011 e incubada na 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Inbatec/UFLA).  

 
Governos aprovam Projeto Vozes da Ásia – professor do 
DEG/UFLA é participante 
 

Os governos do Brasil e da República União de Myanmar aprovaram o projeto Vozes da 

Ásia. O professor Gilmar Tavares (DEG) foi convidado a reproduzir o projeto Vozes da 

África (que capacitou professores da República Democrática do Congo em Agroecologia, 

Agricultura Familiar e Extensão Universitária) com as devidas adequações 

socioeconômicas e culturais. O projeto envolve um acordo entre o Núcleo de Estudos em 

Agroecologia, Permacultura e Extensão (Neap/DEG/UFLA), Agência Brasileira de 

Cooperação (do Ministério de Relações Exteriores), Instituto Butantã e Governo da 

República União Myanmar (antiga Birmânia). 

 
UFLA é confirmada como 1ª universidade brasileira em ranking 
de sustentabilidade 
 

 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2013/02/GREEN-METRIC-ufla.jpg


Pelo segundo ano seguido, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) conquistou o 

primeiro lugar entre as instituições de ensino superior brasileiras no rankinginternacional 

Green Metric. A edição mais recente (2013) foi marcada por uma expressiva alta da UFLA 

na posição geral – indo do 70º para o 42º lugar em todo o mundo – e melhor pontuação 

em praticamente todos os quesitos. Considerando a classificação por “Instituições de 

Ensino Superior Especializado” (Specialized Higher Education Institution), a UFLA sobe 

para a 12ª colocação no mundo. Essa colocação fica ainda mais alta segundo a 

classificação por universidades localizadas em cidades do interior (Ranking by Campus 

Setting): 6º lugar no mundo. 

 

Março  
 
UFLA passa por uma das maiores expansões físicas de sua 
história  
 

 

 

A perspectiva na Universidade Federal de Lavras (UFLA) é de crescimento no ensino, na 

pesquisa e na extensão durante os próximos seis anos – e a infraestrutura física segue no 

mesmo ritmo. Com a criação de quatro novos cursos no segundo semestre de 2014 (as 

engenharias Civil, Química, Mecânica e de Materiais) e cinco outros no início de 2015 

(Medicina, Pedagogia, Engenharia de Computação, Engenharia Física e Geologia), é 

esperado que mais de quatro mil alunos somem-se à comunidade acadêmica no decorrer 

desse tempo. O número de vagas ofertadas anualmente, que era de 620 em 2007, está 

hoje em 1.960 e segue para 2.800 em 2015. 

Para receber o novo público – e acomodar melhor aqueles que já fazem parte da 

Instituição – teve início em 2014 uma nova fase de expansão do câmpus. No total, são 24 

novas estruturas sendo construídas, entre laboratórios, alojamentos, pavilhão de aulas, 

prédios para departamentos e para áreas administrativas, entre outros. O prazo para tudo 

ficar pronto é de até um ano e meio. A partir de setembro, a expansão terá continuidade, 

com mais 45 empreendimentos a serem executados. 

 

http://www.ufla.br/
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/03/Melhorias-a-partir-de-set-2014.pdf
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Clínica Odontológica da UFLA é inaugurada  
 

 

 

 

Desde março de 2014, a comunidade universitária conta com atendimento odontológico 

gratuito, na Clínica Odontológica localizada no Câmpus Histórico da UFLA. As consultas 

são realizadas por estagiários do último período do curso de Odontologia do Centro 

Universitário de Lavras (Unilavras). O consultório está instalado no Câmpus Histórico, 

contando com  sete cabines de atendimento, cada uma com uma cadeira odontológica de 

última geração. Toda estrutura e materiais são de responsabilidade da UFLA; o Unilavras 

participa com os estudantes e supervisores; e a Prefeitura cedeu um profissional para 

acompanhar a rotina dos estagiários. Os atendimentos são gratuitos à comunidade 

universitária (estudantes, técnicos administrativos, docentes e servidores terceirizados). Ali 

são realizados serviços odontológicos em dentística básica, periodontia, endodontia, 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/03/mapa_obras_ok.pdf
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/04/IMG_5217.jpg


extrações simples e pequenas cirurgias. Casos mais graves são encaminhados à 

Unilavras ou profissionais. 

 

Estudo de professor da UFLA sobre insetos de sexo revertido 
ganha repercussão internacional 
 

 

Uma descoberta de insetos que vivem em cavernas, cuja fêmea possui um órgão genital 

caracteristicamente masculino, tem sido bastante difundida no meio científico em todo o 

mundo, devido ao ineditismo dessa situação. A pesquisa teve início com o trabalho do 

professor Rodrigo Lopes Ferreira, do Departamento de Biologia (DBI) da Universidade 

Federal de Lavras (UFLA). Foi ele quem descobriu as quatro espécies, do 

gênero Neotrogla, em cavernas de Minas Gerais, Bahia e Tocantins. Constituiu o primeiro 

achado de insetos da rara família Prionoglarididae na América do Sul e a espécie recebeu 

o nome de Neotrogla brasiliensis. Outras espécies foram encontradas na Bahia (Neotrogla 

truncata) e Tocantins (Neotrogla aurora). Os insetos foram descritos pela primeira vez em 

2010. 

  

Biblioteca da UFLA adquiriu 7.883 livros em 2013 
 

Na busca pela melhoria contínua nas condições de ensino e pesquisa, a Biblioteca da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) vem ampliando seu acervo. A partir das 

solicitações de compra de livros, feitas pelos professores dos departamentos em 2013, já 

foram adquiridas 7.883 novas obras até o momento. Mais de R$ 1,2 milhão foram 

empenhados para esse fim.  Além do aperfeiçoamento do acervo físico, a Biblioteca 

oferece hoje aos alunos o acesso à Coleção ABNT, por meio da qual é possível consultar 

as orientações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. As instruções a 

serem seguidas para o acesso a esse conteúdo digital estão disponíveis no site. 

 

Ambiente virtual: parceria da UFLA com a prefeitura de Lavras 
levará conteúdo didático a 11 mil alunos 
 

Uma parceria entre o poder executivo municipal e a Universidade Federal de Lavras 

(UFLA) disponibilizará acesso virtual a conteúdos didáticos para todos os alunos da rede 

municipal de ensino. O projeto Educação Conectada, desenvolvido por professores do 

http://www.dbi.ufla.br/
http://www.ufla.br/
http://www.biblioteca.ufla.br/?page_id=2476
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/04/Neotrogla.jpg


Departamento de Ciência da Computação da (DCC), garantirá suporte tecnológico à 

ampliação das fontes de conhecimento e de informações dos estudantes. A previsão é de 

que a implantação do projeto tenha início no segundo semestre de 2014 e seja concluída 

em 2015. A participação dos profissionais da UFLA garantiu a estruturação do ambiente 

virtual que será encontrado nos tablets de cada um dos 11 mil alunos beneficiados (além 

de professores e outros membros da coordenação das escolas). A configuração dos 

dispositivos portáteis, assim como a disponibilização do material didático básico (oferecido 

pelo Portal da Educação e outras fontes oficiais) também é tarefa da UFLA na parceria. 

 
UFLA lança aplicativo para celular que auxilia na preservação da 
fauna selvagem brasileira 
 

 
Fonte da imagem: site do CBEE 

Os usuários de smartphones já podem baixar no Google Play o aplicativo Urubu Móbile, 

lançado oficialmente pelo Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE), 

sediado na Universidade Federal de Lavras (UFLA). Com o recurso, é possível que 

qualquer cidadão auxilie no monitoramento e na preservação da fauna selvagem brasileira. 

Com o novo aplicativo, os usuários podem fotografar animais atropelados nas estradas do 

país e encaminhar o material ao CBEE, para que os especialistas possam identificar a 

espécie e reunir informações sobre as regiões de maior incidência de atropelamentos e as 

espécies mais atingidas. Todas as fotos registradas serão vinculadas à posição geográfica 

em que se encontra o usuário, obtida por meio do GPS. 

 

Curso de capacitação em cultura do algodão para profissionais 
africanos é lançado  
 

 

 

http://cbee.ufla.br/portal/
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/04/UBUBU.jpg
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/04/IMG_5970.jpg


A aula inaugural do Curso de Capacitação e Transferência de Tecnologia na Cultura do 

Algodão foi realizada no dia 31/3, no Salão dos Conselhos da Reitoria. Os trinta 

participantes (profissionais vindos de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe) e servidores da UFLA assistiram à solenidade. Essa capacitação é oferecida pela 

UFLA, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), Instituto Brasileiro do 

Algodão (IBA) e a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural da UFLA (Fundecc). 

Reforçando o programa de cooperação Sul-Sul do Brasil, o curso é uma iniciativa 

estratégica que impulsionará a geração de empregos e aumento de renda, com 

consequente melhoria de qualidade de vida dos agricultores africanos. 

 
Engenharia Ambiental e Sanitária da UFLA alcança 
reconhecimento com conceito máximo pelo MEC 
 

 

 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

passou com sucesso pelo processo de “reconhecimento” (primeira avaliação) 

conduzido pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes/MEC). O 

relatório da Comissão atribui conceito 5 ao curso, valor máximo, que o classifica como de 

qualidade “excelente”. Com atividades didáticas iniciadas no segundo semestre letivo de 

2009, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFLA oferta atualmente cem vagas 

anuais (divididas igualmente nos dois semestres letivos). O ingresso é feito, desde 2010, 

pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com aulas em período integral. Dos 61 docentes 

que atuaram durante os quatro anos iniciais do curso, mais de 90% eram doutores. 

  

Maio 
 
Administração Pública e Medicina Veterinária têm conceito 
máximo em avaliação do MEC 
 

Comprometida com o processo de expansão com qualidade, a UFLA teve dois cursos 

avaliados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes/MEC). 

Administração Pública e Medicina Veterinária receberam a nota 5 – conceito máximo 

concedido pela comissão. 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/05/logoengenharia-ambiental.jpg


O curso de Bacharelado em Administração Pública, noturno, iniciou-se no segundo 

semestre de 2010 e oferece 100 vagas anuais (50 por semestre). O Curso de Medicina 

Veterinária da UFLA iniciou-se em agosto de 1993. Atua em nível bacharelado, no ensino 

de graduação presencial diurno, em período integral. Atualmente oferece 100 vagas 

anuais, divididas igualmente em duas entradas semestrais.  

 

Robôs vitoriosos: Equipe Troia conquista campeonato na 
Olimpíada Internacional de Robótica 
 

 

 

 

A equipe de robótica Troia, da Universidade Federal de Lavras (UFLA), saiu vitoriosa da 

Olimpíada Internacional de Robótica – a “STEM Tech Olympiad 2014”. Dos três robôs que 

foram levados à competição, dois alcançaram títulos: o Kamikaze foi campeão, 1º lugar na 

categoria Hobbyweight; e o Aquiles, estreante, garantiu o 3º lugar na categoria 

Lightweight. As lutas foram acompanhadas ao vivo na Cantina Central da UFLA. O evento 

foi realizado no centro de convenções de Miami Beach, na Flórida, Estados Unidos, no 

período de 3 a 6 de maio. Competidores de várias partes do mundo estiveram reunidos 

para testar suas criações em lutas de arena. 

 
100ª tese do Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia/Fitopatologia foi defendida 
 

O dia 30 de abril de 2014 ficará marcado na história do Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia/Fitopatologia: nessa data, o doutorando Leônidas Leoni Belan defendeu a 

centésima tese produzida no doutorado do programa. A tese “Detecção de Pseudomonas 

syringae pv garcaeem sementes, microanálise de raios x e desenvolvimento de escala 

diagramática para a mancha aureolada do cafeeiro” foi orientada pelo professor Edson 

Ampélio Pozza (DFP) e coorientada pelos docentes Waldir Cintra de Jesus Junior 

(UFSCar) e Ricardo Magela de Souza (DFP). A banca de avaliação ainda contou com o 

professor Eduardo Alves (DFP) e Rubens José Guimarães (DAG). Com conceito 5 da 

Capes, o programa iniciou suas atividades em 1996 e teve sua primeira tese defendida em 

2000. No mestrado, cerca de 240 mestres já foram titulados. 

 

http://www.dfp.ufla.br/
http://www.dag.ufla.br/
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/05/equipe-troia-eua.jpg


Junho 
 
UFLA inaugura Agência de Inovação do Café para 
aproximar o conhecimento do mercado 
 

 

 

Mais um dia histórico para a Universidade Federal de Lavras: mantendo a tradição e o 

pioneirismo na área de cafeicultura, a UFLA inaugurou a InovaCafé – Agência de Inovação 

do Café. Com o objetivo de se tornar referência mundial em inovações para o setor 

cafeeiro, a InovaCafé vai promover a interação de especialistas em diferentes áreas do 

conhecimento, estudantes e profissionais do mercado em projetos estratégicos, para 

elevar a competitividade da cafeicultura brasileira. 

O novo espaço vai integrar iniciativas do Setor de Cafeicultura da UFLA, o Polo de 

Excelência do Café, o INCT-Café, Polo de Tecnologia em Pós-Colheita do Café, Polo de 

Tecnologia em Qualidade do Café, Centro Tecnológico de Comercialização On-line de 

Café (e-Café Brasil), Centro de Inteligência em Mercados (CIM), que inclui o Centro de 

Trainee em Mercados e o Bureau de Informação e Desenvolvimento do Café. Também 

farão parte da agência a Coordenação Institucional do Consórcio Pesquisa Café, a 

Unidade de Torrefação de Café, o Núcleo de Estudos em Cafeicultura (Necaf), a 

Secretaria Administrativa da Revista Coffee Science, a Unidade de Difusão Virtual de 

Tecnologias – Café Web TV, o Centro de Armazenamento e Controle de Defensivos 

Agrícolas e o Laboratório de Análises Avançadas e Biotecnologia. 

 
Reitor da UFLA participa do lançamento da segunda etapa 
do programa CSF com a presidenta Dilma Rousseff 
 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/06/agenciabrinde.jpg


 

O reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo, participou do lançamento da segunda 

etapa do programa Ciência sem Fronteiras (CSF), que terá mais cem mil bolsas a partir de 

2015. O anúncio foi feito pela presidenta Dilma Rousseff, em reunião no Palácio do 

Planalto. Entre as novidades apresentadas nesta nova etapa estão a priorização de 

alocação dos bolsistas premiados nas olimpíadas de matemática, física e química das 

escolas públicas; a priorização de bolsa de pós-graduação para os ex-bolsistas de 

graduação que obtiverem o aceite de instituição de excelência para pesquisa nas áreas do 

Programa; e o lançamento  de programas específicos que envolvam ex-bolsistas do CSF. 

 
Ampliação do Banco de Professor-Equivalente da UFLA 
facilitará política de capacitação de docentes 
 

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) comemora mais uma conquista que vai impactar 

a qualificação do seu quadro docente. Com a publicação do Decreto nº 8.259, que atualiza 

os bancos de professor-equivalente das universidades federais, a UFLA terá 130 vagas 

para professores substitutos e visitantes, o que representa 20% do total do quadro 

docente, atualmente com 650 professores. A medida é fruto da negociação com o 

Ministério da Educação (MEC), sensibilizado com a demanda das universidades perante o 

desafio de capacitação de docentes. A ampliação do número de professores substitutos no 

banco de professor-equivalente era uma demanda antiga e foi tema de muitas 

reivindicações da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (Andifes), em especial da Comissão de Política de Recursos Humanos, da qual o 

reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo é membro. 

 

Delegação da UFLA visita Universidade de Delaware e 
reitores renovam acordo de cooperação 
 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/06/scolforo-e-presidenta-dilma-web.jpg


 

Delegação composta por 18 professores e sete estudantes da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA), incluindo o reitor, professor José Roberto Scolforo, visitou a Universidade 

de Delaware, Estados Unidos, para um workshop de avaliação e renovação do acordo de 

cooperação e colaboração entre as instituições. A ação faz parte de um amplo programa 

de internacionalização que a UFLA desenvolve e em breve será apresentado à 

comunidade acadêmica. A parceria entre as duas universidades teve início em 2010, 

quando foi assinado um acordo de cooperação para realização de intercâmbio de 

professores e estudantes (graduação e pós-graduação) e atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Desde então, foram realizadas diversas ações de cooperação, incluindo 

intercâmbios, realização de workshops e diversos projetos colaborativos de pesquisa. 

  

Julho 

Repositório Institucional da UFLA ocupa 21ª posição no 
Brasil 
 

Com apenas 17 meses de funcionamento, o Repositório Institucional da Universidade 

Federal de Lavras (RIUFLA), que disponibiliza acesso às publicações científicas e 

trabalhos acadêmicos, conquistou a 21ª colocação no Brasil, segundo o “Ranking Web of 

World Repositories“, organizado pelo Conselho Superior de Investigações Científicas 

(CSIC) – maior organismo público de investigação da Espanha. Na avaliação de 

julho/2014, o RIUFLA aparece pela primeira vez entre 45 repositórios brasileiros avaliados 

e ocupa a 879ª posição no ranking de repositórios do mundo. Das 59 universidades 

federais brasileiras, a UFLA já ocupa a 8ª posição no ranking. Na última avaliação, 

publicada em janeiro de 2014, a UFLA nem fazia parte do ranqueamento. 

 

Biblioteca Universitária inicia serviço de autodevolução 
 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/06/1806-delaware-todos.jpg


 

Com cerca de 300 mil exemplares, entre livros, dissertações, teses e outras publicações, a 

Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Lavras (UFLA) inova mais uma vez ao 

oferecer ao usuário o serviço de autodevolução. Graças ao sistema de identificação do 

acervo, por meio de Radiofrequência (Radio Frequency Identification – RFID), o usuário 

passa a ter autonomia para processar o empréstimo e a devolução dos exemplares, com 

mais agilidade e segurança do acervo. O sistema funciona com o uso de um equipamento 

com dispositivo de radiofrequência para a leitura dos microchips instalados em todo o 

acervo da Biblioteca Universitária.  

 

Programa Institucional de Bolsas: UFLA lança editais com 
750 oportunidades 
 

 

 

As Pró-Reitorias de Graduação (PRG), Extensão e Cultura (Proec) e de Pesquisa (PRP) 

lançaram os respectivos editais vinculados ao Programa Institucional de Bolsas. Nesta 

seleção, há 750 bolsas disponíveis, e somando-se as oportunidades de todos os editais, o 

Programa já reúne 1400 bolsistas em atuação em diferentes setores e departamentos da 

Universidade. O Programa Institucional de Bolsas tem a coordenação geral da Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis e Comunitários (Praec).  

 

Parceria entre UFLA e Universidade de Kentucky rende 
sequenciamento do vírus da mancha-anular do cafeeiro 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/07/IMG_8382.jpg
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A biotecnologia tem sido uma ferramenta importante para desvendar a diversidade 

genética do vírus da mancha-anular do cafeeiro (Coffee ringspot vírus – CoRSV), 

responsável por prejuízos nas principais regiões produtoras de café, causando intensa 

desfolha e redução dos atributos de qualidade nos frutos. O sequenciamento completo do 

genoma desse vírus está depositado no National Center For Biotechology 

Information (NCBI), fruto da cooperação internacional entre pesquisadores da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) e da Universidade de Kentucky, Estados Unidos. 

 
UFLA oferece Curso de Capacitação para o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) a distância e gratuito 
 

 

A  Universidade Federal de Lavras (UFLA) em parceria com o Ministério do Meio Ambiente 

– Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e Ibama oferecem o Curso de Capacitação para o 

Cadastro Ambiental Rural (CapCAR), modalidade a distância. O curso é gratuito e tem 

como objetivo formar facilitadores para a inscrição de imóveis rurais no CAR, dando 

continuidade às ações de fomento e apoio à implementação da Lei nº 12.651/2012 (Novo 

Código Florestal). O Sistema Nacional para o Cadastro Ambiental Rural (Sicar) foi 

desenvolvido pelo Laboratório de Estudos e Projetos em Manejo Florestal (Lemaf/UFLA), a 

convite do Ministério do Meio Ambiente. Trata-se de um registro eletrônico, obrigatório 

para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais 

referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente – APP, das áreas de 

Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso 

Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do País. 

 
Ônibus articulado da UFLA é novo meio de transporte 
interno no câmpus 
 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/07/virus-kentucky.jpg
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/07/1507-capcar.jpg


 

Desde julho de 2014, a comunidade universitária conta com mais um meio de transporte: o 

ônibus articulado, já apelidado de “mamute”, começou a circular no câmpus da UFLA. O 

serviço é gratuito e toda a comunidade universitária (professores, estudantes e técnicos 

administrativos) pode usufruir do transporte. O modelo do ônibus articulado é um Viale 

BRT da empresa Marcopolo, com capacidade para 60 pessoas sentadas e mais de 50 de 

pé. Mede cerca de 19 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. É o primeiro ônibus 

articulado para transporte interno utilizado em universidades federais, logo, somos um 

exemplo para as demais instituições.  

 

Ministro da Educação recebe honraria na UFLA e destaca 
qualidades da Instituição 
 

 

 

“Esta universidade vai ficar marcada no meu coração pelo que representa para o País, 

pela sua trajetória. Vou continuar acompanhando sua história, mesmo quando estiver fora 

do Ministério, porque sei que será referência nacional e internacional.” Com estas 

palavras, o ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes, agradeceu o título de 

Doutor Honoris Causa recebido na Universidade Federal de Lavras (UFLA), nessa quinta-

feira (10). A cerimônia foi presidida pelo reitor e presidente do Conselho Universitário 

(Cuni), professor José Roberto Scolforo, que destacou a sensibilidade do ministro para as 

causas afetas à Educação, em especial, as demandas da Instituição, para conseguir 

conciliar a necessária expansão com a qualidade que a diferencia ao longo de sua 

trajetória. 

  

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/07/DSC02066.jpg
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UFLA busca expandir parcerias internacionais com 
universidades da Suíça 
 

 

Representantes da Universidade Federal de Lavras (UFLA) realizaram uma visita técnica 

às universidades de Berna e Lucerna (em alemão Bern e Luzern), na Suíça, tendo como 

objetivo principal debater potenciais parcerias para amparar o crescimento sustentado do 

município Morro do Pilar, aos pés da Serra do Espinhaço, na Região Central de Minas 

Gerais, em virtude de grandes empreendimentos de mineração. As sinergias entre as 

instituições, porém, sinalizaram para a ampliação dessa parceria, em especial em projetos 

ambientais e sociais, que tratam do amplo conceito de sustentabilidade. A viagem foi 

realizada pelo pró-reitor de Pesquisa, professor José Maria de Lima e pelo diretor de 

Relações Internacionais (DRI/UFLA), professor Antônio Chalfun Júnior.  

 

Cônsul dos Estados Unidos palestra na UFLA em workshop 
sobre Ciência sem Fronteiras 
 

 

Desde que foi lançado o programa Ciência sem Fronteiras (CSF), 567 estudantes da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) já participaram da experiência em universidades 

de 20 países. Entre os destinados mais procurados, os Estados Unidos têm a preferência 

dos estudantes, representando mais da metade dos intercâmbios já realizados. Para 

apresentar os atrativos das universidades americanas aos estudantes da UFLA, o cônsul 

dos Estados-Unidos em Minas Gerais, Brian Bauer, proferiu uma palestra na programação 

do workshop Ciências sem Fronteiras, no Salão de Convenções da Universidade. 

 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/07/0707-universidade-Biel.jpg
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UFLA terá usina solar experimental em parceria com a 
Cemig 

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) vai implantar em seu câmpus uma usina solar 

fotovoltaica experimental para estudos e capacitação técnica dos estudantes sobre 

alternativas energéticas. Para a implantação desse projeto, foi celebrado o convênio com a 

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, em evento na sede da Cemig em Belo 

Horizonte. A UFLA está entre as quatro instituições do Estado selecionadas para o 

convênio de cooperação técnica, e vai receber 250 painéis fotovoltaicos para a instalação 

da usina experimental. Além do equipamento para a montagem, a Cemig vai fornecer 

treinamento e suporte técnico para a operação e manutenção da usina-laboratório. 

 

Agosto 

Semana de Ciência, Cultura e Arte – celebração marca os 
106 anos da UFLA  
 

 

 

A programação da Semana de Ciência, Cultura e Arte da UFLA foi intensa: de 29 de 

agosto a 6 de setembro, houve apresentações artísticas no câmpus, Simpósio 

Internacional do Agronegócio e festividades dos 106 anos da Universidade. Parte 

marcante desta programação foram os três shows que ocorreram no Estádio da UFLA: 

Cidade Negra, no dia 29/8; Capital Inicial, no dia 2/9; e Milton Nascimento, em 4/9. 

O caráter beneficente das apresentações foi ressaltado durante os shows. A troca de 

ingressos por alimentos resultou em cerca de 30 toneladas de alimentos, que foram 

revertidas para 35 entidades filantrópicas. 

 

Cerimônia de recepção aos calouros marca início de 
período letivo na UFLA  
 

http://www.ufla.br/ascom/?p=65852
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O semestre letivo começou na Universidade Federal de Lavras (UFLA) com a recepção 

aos 1.280 novos estudantes de graduação. Entre eles, estavam os 200 calouros que 

ingressaram pela Área Básica de Ingresso (ABI), etapa inicial dos novos cursos de 

engenharia.  A cerimônia foi realizada no Ginásio Poliesportivo, com a presença de 

familiares dos calouros e outros membros da comunidade acadêmica. 

 
Ambulatório da UFLA passa a funcionar em horário noturno 

O Ambulatório, localizado no Pavilhão IV (Nave I), passou a fazer atendimento em período 

noturno. Durante a noite (até as 22 horas), haverá um médico para atender às consultas 

solicitadas por estudantes dos cursos noturnos e servidores que trabalham à noite. As 

consultas eletivas são pré-agendadas e as urgências são atendidas normalmente. O 

Ambulatório permanece aberto de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas e das 13 às 22 

horas. 

  

Comissão do MEC visita UFLA e Rede de Saúde de Lavras 
para acompanhar implantação do curso de Medicina 
 

 

 

No primeiro período letivo de 2015, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) dará início a 

uma nova fase, com a abertura do curso de Medicina. Para que o novo curso siga aos 

critérios de qualidade já consagrados na instituição, tanto o projeto pedagógico, quanto 

sua infraestrutura, estão sendo cautelosamente planejados de forma colaborativa por uma 

comissão especial de implantação. 

Em agosto, o trabalho dessa comissão multidisciplinar foi positivamente avaliado pela 

Comissão Especial de Avaliação de Escolas Médicas do Ministério da Educação (Ceaem-

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/08/comissao-medicina.jpg


MEC). A visita faz parte da Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas das 

Instituições Federais de Educação Superior e tem como objetivo o acompanhamento e 

avaliação do processo de implantação dos novos cursos. Diferente das demais avaliações 

do MEC, a visita visa à colaboração e ao compartilhamento de experiências. 

 

Semana de Integração reúne 95 novos servidores 
 

Em agosto também foi realizada a “Semana de Integração no Serviço Público e na 

Universidade”, reunindo 95 servidores que ingressaram na Universidade Federal de Lavras 

(UFLA). A programação envolveu 40 horas de atividades, e teve início com os 

participantes divididos em três turmas, que se alternaram entre a realização de dinâmicas 

de integração e a visita orientada ao câmpus da UFLA. A Semana foi promovida pelas 

Coordenadorias de Capacitação e Avaliação e de Gestão de Competências da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PRGDP) e integra o Plano de Capacitação dos 

Servidores/2014.  

 

Setembro 

Letras Português/Inglês e Pedagogia da UFLA recebem 
nota máxima em avaliações do MEC 
 

 

 

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) comemora os resultados das avaliações de 

reconhecimento dos cursos de licenciatura Letras – Português/Inglês, modalidade 

presencial, e Pedagogia, modalidade a distância, que receberam nota máxima (5), 

representando perfil EXCELENTE de qualidade. As avaliações foram realizadas por 

comissão especial designada pelo Ministério da Educação (MEC). Para o reitor da UFLA, 

professor José Roberto Scolforo, as avaliações confirmam o direcionamento da 

Universidade para a expansão com qualidade. Também reforçam que o diferencial da 

Instituição está na busca permanente de manter um conjunto equilibrado de atributos que 

levam à excelência: professores, técnicos e estudantes motivados; incentivo à 

qualificação; valorização de diferentes temáticas; infraestrutura de ensino, pesquisa e 

extensão e, acima de tudo, o orgulho da Instituição. 

 

http://www.prgdp.ufla.br/
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35 instituições filantrópicas recebem 30 toneladas de 
alimentos arrecadados em shows na UFLA 
 

 

 

Os shows realizados na Universidade Federal de Lavras (UFLA) na celebração de seus 

106 anos de existência: Cidade Negra, Capital Inicial e Milton Nascimento agradaram a 

uma multidão de pessoas, em três noites de alegria, boa música e nenhuma ocorrência. 

Passada as festividades, 35 entidades filantrópicas de Lavras e região foram beneficiadas 

com a doação de alimentos, resultado da troca de ingressos e do espírito de solidariedade 

que tomou conta da população. Representantes das entidades assistenciais cadastradas 

participaram da cerimônia de entrega dos alimentos. Foram arrecadados em torno de 30 

mil quilos de alimentos não perecíveis, cerca de quatro mil pacotes de fraldas geriátricas e 

aproximadamente 1600 latas de leite em pó. 

 
Depois de 10 anos, descoberta na UFLA na área de 
Genética ainda rende parcerias internacionais 
 

 

 

Em 2003, importantes periódicos internacionais, como Fungal Genetics Biology and 

Mycological Research, publicaram uma descoberta realizada na Universidade Federal de 

Lavras (UFLA): a descrição inédita de um modo de recombinação genética assexuada em 

fungos. O resultado foi comemorado pela equipe de pesquisadores do Programa de Pós-

Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, e a professora Elaine Aparecida de 

Souza tem dado continuidade a essa pesquisa. O tema ganhou espaço no contexto 

científico internacional e, ainda hoje, rende importantes parcerias em projetos de pesquisa, 

publicações com alto fator de impacto e muitas citações em artigos de todas as 

nacionalidades. 
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Ranking da Folha destaca produção docente da UFLA 
 

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) é a 4ª instituição de ensino superior brasileira 

em número de publicações por docente e também a 4ª em bolsistas de produtividade. Os 

dados são do Ranking Universitário Folha (RUF 2014), avaliação anual do ensino superior 

no Brasil. O grupo editorial avaliou 192 universidades brasileiras, públicas e privadas, em 

cinco indicadores: ensino, inovação, internacionalização, mercado e pesquisa. Nesta 

edição, também há rankings de cursos. Além do número de artigos publicados, neste 

quesito foram considerados outros critérios, como orientações, citações, relevância e 

apresentação de projetos. Com relação aos bolsistas de produtividade, a UFLA também 

está entre as primeiras colocadas no Brasil. 

 
Agricultura como símbolo da paz – essa foi a mensagem do 
Simpósio Internacional do Agronegócio realizado na UFLA 
 

 

 

Lideranças do agronegócio apresentaram diferentes abordagens sobre a importância da 

agricultura durante o Simpósio Internacional do Agronegócio – Sin-Agro, realizado na 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), nos dias 2 e 3 de setembro. Duas mensagens, 

porém, foram ressaltadas por todos os palestrantes: O Brasil será um dos protagonistas na 

necessária ampliação da produção de alimentos e a agricultura deve ser valorizada como 

um dos instrumentos mais importantes a favor da paz mundial. O professor e ex-ministro 

da Agricultura, Roberto Rodrigues, apresentou no primeiro dia do Simpósio dados da 

Organização para a Cooperação Econômica (OCDE), que destacam o Brasil como um dos 

países com maior potencial para alavancar a produção de alimentos em um nível capaz de 

atender ao crescimento da demanda mundial.  

 

Outubro 

Projeto de extensão da UFLA atua com o MST na área de 
educação 
 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/09/foto-1-dia-sinagro.jpg


 

A quase duas horas de viagem de Lavras está o município de Campo do Meio, no Sul de 

Minas Gerais. Lá, residem famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

(MST).  No Assentamento “Primeiro do Sul”, e em várias áreas de acampamento da 

mesma região, um grupo de estudantes e lideranças do movimento se reúne para receber 

mensalmente a equipe da Universidade Federal de Lavras (UFLA), que desenvolve com 

eles a parte prática do projeto de extensão “Apoio à Educação no Campo em Áreas de 

Reforma Agrária”. O projeto começou em 2012 com outro nome: “Reforço escolar em 

assentamentos e acampamentos do Sul de Minas Gerais”.  No ano seguinte, foi 

reformulado e as visitas recomeçaram em 2014.  

 
Astronauta americano ministra aula magna para estudantes 
dos novos cursos de Engenharia da UFLA  
 

  

“Acreditem em vocês, não desistam de querer mudar o mundo. Não deixem que seus 

medos estejam à frente de seus sonhos”. Esta foi a mensagem final de Albert Sacco Jr., 

astronauta norte-americano que participou da Missão STS-73 Columbia, durante a aula 

inaugural para estudantes dos novos cursos de Engenharia ofertados pela Universidade 

Federal de Lavras (UFLA). Atualmente reitor da Faculdade de Engenharia da Universidade 

Texas Tech, em Lubbock Texas, Estados Unidos, Albert Sacco Jr. apresentou aos 

estudantes e professores presentes a experiência do treinamento e voo no ônibus espacial 

Columbia, incluindo as curiosidades da rotina e de como se faz ciência no espaço. Ele foi 

selecionado para o corpo de astronautas da NASA (sigla em inglês de National 

Aeronautics and Space Administration) em 1990 e a missão ao espaço foi realizada em 

1995, com duração de 16 dias. 
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Cursos da UFLA recebem nota máxima no Guia do 
Estudante 
 

 

 

Começou a circular nas bancas de todo o País, em outubro, o Guia do Estudante 

Profissões Vestibular 2015, da Editora Abril, que avalia cursos superiores e apresenta 

opções para quem está escolhendo o curso e a universidade para a graduação. Nesta 

edição, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) teve 11 cursos avaliados, sendo três 

cursos com a nota máxima (5 estrelas): Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, 

indicados como os melhores cursos do País. Sete cursos da UFLA também são 

classificados como os melhores do Brasil, sendo avaliados com quatro estrelas: Medicina 

Veterinária, Ciências Biológicas, Engenharia Agrícola, Sistemas de Informação, 

Engenharia de Alimentos, Administração e Educação Física. 

 

Pesquisador da UFLA descobre primeira planária 
cavernícola da América do Sul 
 

 

 

Ao imaginar uma caverna, é provável que venha à mente um lugar inóspito. Porém, 

pesquisas feitas pelo Centro de Estudos em Biologia Subterrânea (CEBS) têm evidenciado 

não só a presença de vida neste ambiente, como também têm descoberto novas espécies. 

Uma das pesquisas mais recentes diz respeito à descrição de um novo gênero e nova 

espécie de planária estritamente cavernícola da América do Sul: a Hausera hauseri, uma 

planária troglóbia (estritamente cavernícola), despigmentada e sem olhos. 

http://www.biologiasubterranea.com.br/pt/
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A Hausera hauseri é a primeira espécie de planária da América do Sul que sobrevive 

somente em cavernas. Além disso, possivelmente trata-se de um relicto oceânico, que 

evoluiu na caverna após as galerias serem invadidas pela água do oceano (e esvaziadas, 

posteriormente). A planária foi encontrada em uma caverna calcária no município de Felipe 

Guerra, no Rio Grande do Norte, em 2010. 

 

UFLA lança campanha pela utilização consciente da água 
 

 

 

Em outubro, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) lançou, por meio da Diretoria de 

Meio Ambiente (DMA), a campanha “Água: não deixe acabar”. O objetivo é mobilizar a 

comunidade acadêmica para a economia de água, de forma a garantir que o 

abastecimento no câmpus esteja assegurado até o final do período letivo. Busca-se a 

colaboração de todos para que – mesmo que a estiagem se prolongue – fique afastada 

qualquer necessidade de alteração no calendário de aulas em decorrência de possíveis 

períodos de falta de água. Toda a água utilizada na Universidade vem de suas próprias 

reservas.  

 
Projeto “Desafio da Sustentabilidade”, lançado pelo MEC, 
tem parceria com a UFLA 
 

O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital do projeto Desafio da Sustentabilidade. 

Será uma competição entre as instituições federais de ensino, em que todos os cidadãos 

poderão enviar propostas inovadoras sobre os temas: “Como reduzir os gastos com o 

consumo de energia elétrica nas instituições federais de ensino?” e “Como reduzir os 

gastos com o consumo de água nas instituições federais de ensino?”. Independente da 

premiação concedida, a UFLA já acumula uma vitória: o projeto deste edital nasceu no 

Programa de Pós-Graduação em Administração Pública. “Essa metodologia de geração de 

inovação colaborativa no governo foi trabalhada durante o mestrado, com alguns alunos, 

que são servidores do MEC. A pesquisa para este lançamento vem sendo feita há cerca 

de um ano e já se tornou objeto de artigos científicos produzidos pelos mestrandos”, conta 

o professor Paulo Henrique Bermejo (DCC/UFLA). “O projeto Desafio da Sustentabilidade 

nasceu de uma parceria entre a UFLA e o MEC, com base teórica na corrente da Nova 

http://www.mec.gov.br/
http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/10/campanha-agua1.jpg


Administração Pública. Parte de duas premissas: produzir a participação social e utilizar 

desta participação para buscar inovação no governo”, complementa o docente. 

 
Programa de Internacionalização da UFLA reúne ações em 
quatro eixos temáticos  

 

No início de outubro, foi realizada a cerimônia de lançamento do Programa de 

Internacionalização da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Professores, técnicos 

administrativos e estudantes acompanharam a apresentação do reitor, professor José 

Roberto Scolforo, que destacou o conjunto de políticas, ações e metas que permitirão 

inserir a Universidade em um novo patamar de reconhecimento internacional. A cerimônia 

contou com a presença da vice-reitora, professora Édila Vilela de Resende Von Pinho, 

todos os pró-reitores, chefes de departamentos e coordenadores de cursos de graduação 

e pós-graduação. O Programa de Internacionalização reúne ações em desenvolvimento na 

Instituição e traça metas para os próximos 15 anos, visando a aumentar a competitividade 

acadêmica em diferentes eixos (Ambiente Educacional Bilíngue; Produção Científica e 

Tecnológica Internacionalizada; Visibilidade Internacional e Cooperação Internacional). 

Cada um desses eixos prevê ações e metas específicas. 

 
Menção Honrosa: pelo nono ano seguido, UFLA tem 
pesquisa representada no “Prêmio Capes de Tese” 
 

A edição de 2014 do “Prêmio Capes de Tese” confiriu menção honrosa a uma pesquisa 

produzida na Universidade Federal de Lavras (UFLA). A autora do trabalho é Carla Priscila 

Coelho, que teve a orientação do professor do Departamento de Biologia (DBI) Antonio 

Chalfun Júnior e a coorientação do professor da Universidade de Guelph (Canadá), 

Joseph Colasanti. O trabalho, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Fisiologia 

Vegetal, foi condecorado pela Capes na área de “Ciências Agrárias I”. Com o 

título Molecular regulatory machanism of floral transition by FT/TFL1 orthologs and the 

autonomously expressed SclD1 monocot-specific transcription factor in sugarcane, a tese 

foi defendida em 2013 e resultou na caracterização de genes do florescimento de cana-de-

açúcar. 
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Revistas científicas da UFLA elevam o fator de impacto nas 
duas principais bases de dados JCR e SJR 
 

As revistas científicas da Universidade Federal de Lavras (UFLA) – Ciência e 

Agrotecnologia e Cerne registraram avanços na avaliação de duas importantes bases de 

dados: Journal Citation Reports (JCR), da Thomson Reuters e SCImago Journal Rank 

(SJR), da Scopus. As revistas são publicadas pela Editora UFLA. Das 11.519 revistas 

indexadas na base de dados JCR, no mundo, apenas 143 revistas são brasileiras, em 

todas as áreas do conhecimento (1,2% das revistas) e, neste grupo, estão representadas 

duas revistas da UFLA: Ciência e Agrotecnologia e Cerne. 

 

Primeira Recepção de Estudantes Estrangeiros da UFLA 
teve o lançamento de guia e programa de apadrinhamento 
 

 

Como parte do Programa de Internacionalização, uma das ações prioritárias da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), a Diretoria de Relações Internacionais realizou a 

primeira Recepção de Estudantes Estrangeiros, com uma cerimônia no Salão dos 

Conselhos, no Prédio da Reitoria. Atualmente, 82 estudantes estrangeiros cursam 

oficialmente cursos de graduação e pós-graduação na Universidade. 

Entre as novidades apresentadas aos estudantes, o Guia do Estudante e Pesquisador 

Estrangeiro (Student and Researcher’s Guide) – já disponível em versão digital – e o 

Programa Brother UFLA, que prevê o apadrinhamento de estudantes estrangeiros por 

estudantes da Instituição. 

 

Novembro 
 
Reitor da UFLA preside reunião do Foripes com a presença 
do governador eleito Fernando Pimentel 
 

http://www.ufla.br/ascom/wp-content/uploads/2014/10/recepcao-estrangeiros-capa.jpg


 

Em novembro, o reitor da Universidade Federal de Lavras (UFLA), professor José Roberto 

Scolforo, presidiu a 3ª reunião do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do 

Estado de Minas Gerais, Foripes –MG. Com o objetivo de debater ações conjuntas para 

promover a ciência, a tecnologia e a inovação em Minas Gerais, a reunião contou com a 

presença do governador eleito de Minas Gerais Fernando Pimentel. O encontro foi 

realizado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e reúne dirigentes de 13 

instituições públicas de ensino do Estado. 

 
Trabalho produzido na UFLA conquistou 3º lugar no Prêmio 
Novos Talentos para Agricultura Sustentável 
 

 

O trabalho do doutorando da Universidade Federal de Lavras (UFLA) Lucas Bragança de 

Carvalho obteve a terceira colocação no Prêmio Novos Talentos para Agricultura 

Sustentável. A solenidade oficial de premiação ocorreu no dia 25 de novembro, em 

Brasília. Participaram do evento, além do pós-graduando, a orientadora do trabalho e 

professora do Departamento de Química (DQI), Luciana Alves Pinto, e a vice-reitora da 

UFLA, professora Édila Vilela Resende Von Pinho. A equipe Betagro, pela qual o trabalho 

de Lucas foi inscrito, recebeu prêmio no valor de R$ 5 mil. A tecnologia desenvolvida e 

apresentada aos avaliadores busca promover o uso mais racional de agroquímicos pela 

agricultura.  

 

Estudante da UFLA conquistou 2º lugar em competição 
internacional de TI 
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A competição Cisco Networking Academy NetRiders (América Latina e Caribe), da área de 

Tecnologia da Informação (TI), teve em 2014 um estudante da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA) classificado em segundo lugar no Brasil. Rodolfo Barbosa é aluno do quinto 

período do curso de Sistemas de Informação. O torneio avaliou as habilidades dos 

participantes em redes e TI. A terceira e última etapa do campeonato ocorreu em 31/10. 

 

Medicina da UFLA terá início em março de 2015 – curso já 
tem autorização do MEC 

 

No momento da escolha do curso superior no Sistema de Seleção Unificada (Sisu/MEC), 

no início de 2015, os estudantes de todo o Brasil terão entre as opções o curso de 

Medicina da Universidade Federal de Lavras (UFLA) – considerada pelo Índice Geral de 

Cursos do Ministério da Educação (IGC/MEC) – a segunda melhor universidade pública do 

País. Os estudantes que participam do Processo de Avaliação Seriada (PAS), na terceira 

etapa, também poderão optar pelo curso de Medicina. O ato regulatório que oficializa a 

autorização do MEC para a oferta de 60 vagas anuais (30 por semestre) no curso de 

graduação em Medicina na UFLA foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), no dia 17 

de novembro de 2014. 

 

UFLA participa do Programa Embaixadores Universitários 
da França 
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O diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Lavras (DRI/UFLA), 

professor Antônio Chalfun Júnior, participou, em novembro, do lançamento oficial do 

Programa Embaixadores Universitários da França. O programa é desenvolvido pela 

Embaixada da França, por meio do Serviço de Cooperação e de Ação Cultural, e pelo 

consulado francês. O evento foi realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais (Fiemg), com a presença do embaixador da França no Brasil, Dennis 

Pietton; do cônsul honorário Manuel Bernardes e do conselheiro de Cooperação e Ação 

Cultural da Embaixada da França, Jean-Paul Rebaud. Na UFLA, a embaixadora 

selecionada é Adélia Ferreira Dargere, do curso de graduação em Medicina Veterinária. 

Ela atua no programa desde outubro de 2014, na Diretoria de Relações Internacionais. 

 
Sistema Eletrônico de Ponto tem início na UFLA – 
Procurador da República esclarece sobre a exigência 
 

 

Como acordado com o Ministério Público Federal (MPF), a Universidade Federal de 

Lavras (UFLA) deu início, no dia 17 de novembro, ao controle eletrônico de ponto para o 

sistema de registro de assiduidade e de pontualidade para todos os servidores técnicos 

administrativos. O Sistema está previsto na Portaria UFLA nº 1.254. O representante do 

MPF em São João de Rey, procurador da República Thiago dos Santos Luz, fez uma 

apresentação na Universidade, com detalhes sobre o processo, os fatos que deram origem 

ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e as obrigações da Instituição e de seus 

servidores perante a legislação. 

 

Parceria entre UFLA e Incra permitirá a inscrição de 7,5 mil 
assentamentos no Cadastro Ambiental Rural 

 

Até maio de 2015, o Governo Federal fará a inscrição de 55 milhões de hectares 

distribuídos em 7,5 mil assentamentos da reforma agrária e 160 territórios quilombolas no 
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Cadastro Ambiental Rural (CAR). A ação é possível graças à parceria firmada entre o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Universidade Federal de 

Lavras (UFLA/MG). Dessa forma, o Instituto cumpre o calendário estipulado pelo Novo 

Código Florestal, que estabelece o prazo de um ano, a partir de 5 de maio de 2014, para 

que todos os imóveis do País se inscrevam no CAR. O ministro do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), Miguel Rossetto, o presidente do Incra, Carlos Guedes, e o reitor da UFLA, 

professor José Roberto Scolforo, formalizaram o acordo, que envolve recursos de R$ 3,9 

milhões da autarquia.  

 

Dia Nacional de Urubuzar terá mais de 100 pontos de 
mobilização no País – veja como salvar a fauna brasileira 
 

 

 

O atropelamento é uma ameaça séria para a fauna brasileira. Milhões de animais são 

atropelados a cada ano nas estradas brasileiras, muitos deles de espécies ameaçadas de 

extinção. Dados do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas da Universidade 

Federal de Lavras (CBEE – UFLA) mostram que todos os anos mais de 450 milhões de 

animais silvestres são atropelados nas estradas brasileiras. Pensando em reduzir essa 

triste estatística, o CBEE desenvolve uma série de estudos e ações que têm alertado a 

população sobre a importância de medidas mitigadoras para evitar essas mortes. No dia 

15 de novembro, foi realizada uma das maiores campanhas de conservação da vida 

silvestre no Brasil: o Dia Nacional de Urubuzar. Essa campanha faz alusão ao Sistema 

Urubu, aplicativo para celular desenvolvido na UFLA, que permite a qualquer cidadão 

contribuir para a proteção de animais silvestres. 

 
UFLA adere ao programa Erasmus Mundus com 
oportunidades para professores, estudantes e servidores 
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Em novembro, foi dado mais um importante passo para fortalecer o processo de 

internacionalização. A Universidade Federal de Lavras (UFLA) foi selecionada para 

participar como instituição parceira de um novo projeto Erasmus Mundus, programa de 

cooperação internacional na área do ensino superior promovido pela União Europeia, com 

o apoio à mobilidade de estudantes de graduação, doutorado e pós-doutorado, além de 

membros do quadro docente e administrativo. Após o convite, feito pela Universidade do 

Porto (Portugal), instituição coordenadora do projeto Erasmus Mundus Ação 2 para o 

Brasil, a equipe da DRI/UFLA elaborou uma proposta e o projeto foi aprovado pela 

Comissão Europeia. 

 

Professores e técnicos administrativos apresentam 
resultados dos programas Past e Papp 
 

 

Os servidores contemplados com projetos do Programa de Apoio ao Primeiro Projeto para 

Professores (Papp) e pelo Programa de Apoio aos Setores Técnicos Administrativos 

(Past), iniciados em 2011, apresentaram os resultados em uma sessão pública no dia 31 

de outubro, no Salão de Convenções da Universidade. As apresentações, em formato 

pôster, foram apresentadas em duas sessões, sendo submetidas à avaliação de um 

comitê avaliador composto por 36 servidores, entre técnicos administrativos e docentes. 

Ao todo, foram apresentados 95 projetos do Papp e 67 do Past. 

 

Dezembro 

Aplicativo desenvolvido na UFLA é vencedor do 3º Prêmio 
Nacional de Acessibilidade na Web 
 

O aplicativo WebHelpDyslexia, desenvolvido no Departamento de Ciência da Computação 

da Universidade Federal de Lavras (UFLA), conquistou o primeiro lugar no 3º Prêmio 

Nacional de Acessibilidade na Web Todos@Web, na categoria “Aplicativos e Tecnologias 

Assistivas”.  O aplicativo foi desenvolvido pelos estudantes do curso de Sistemas de 

Informação Luís Otávio de Avelar e Guilherme Camilo Rezende, sob a orientação do 

professor André Pimenta Freire.  A solenidade de premiação foi realizada no dia 5 de 

dezembro de 2014, no auditório do Memorial da Inclusão, em São Paulo-SP. 
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Museu da UFLA recebe a exposição itinerante “Leonardo da 
Vinci: Maravilhas Mecânicas” 
 

 

 

Chegou a vez de Lavras receber uma das exposições mais interessantes que tem 

circulado pelo País e atraído a atenção de milhares de pessoas. Desde o dia 1º de 

dezembro, o Museu Bi Moreira, no Câmpus Histórico da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), recebe com a exposição “Leonardo da Vinci: Maravilhas Mecânicas”. Dividida em 

quatro áreas, simbolizadas pelos quatro elementos da natureza (ar, água, fogo e terra), a 

exposição apresenta peças, textos e imagens de invenções de um dos maiores gênios da 

Humanidade. A mostra itinerante foi concebida pela Coordenação de Museologia do 

Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), vinculado ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI). A exposição em Lavras é uma realização da Pró-Reitoria 

de Extensão e Cultura (Proec – UFLA)/Coordenadoria de Museus e Patrimônio Histórico 

(CMPH-UFLA). 
 

Reitor antecipa cronograma e compartilha informações 
sobre o orçamento 2015 com a equipe de gestão 
 

 

 

No dia 4 de dezembro, a Direção Executiva e a equipe de gestão da Universidade Federal 

de Lavras (UFLA) participaram de reunião, no Salão dos Conselhos, para apresentar a 

Matriz de Alocação de Recursos para 2015. Pela primeira vez na Instituição, foi possível 

antecipar para os gestores a distribuição da matriz orçamentária, os critérios para 

utilização de recursos e o cronograma de execução. A apresentação foi feita pelo reitor, 
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professor José Roberto Scolforo, que estava acompanhado da vice-reitora, professora 

Édila Vilela de Resende Von Pinho e da equipe da Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão 

(Proplag). Além da Matriz de Alocação de Recursos, o reitor compartilhou com a equipe o 

planejamento orçamentário, com informações acerca do orçamento da Universidade em 

2014 e as projeções para 2015. 

 
Reitor da UFLA participa de reunião no Itamaraty para 
fortalecer Plano de Internacionalização 

 

O Plano de Internacionalização da Universidade Federal de Lavras (UFLA) tem duas 

vertentes importantes: não apenas buscar o conhecimento em universidades de referência 

em países do primeiro mundo, como também difundir tecnologias e processos capazes de 

transformar a realidade de populações em países africanos e sul-americanos. Para tanto, 

o reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo, esteve reunido no Ministério das 

Relações Exteriores – Itamaraty – para apresentar alguns projetos em sinergia com a 

missão da Agência Brasileira de Cooperação Internacional – ABC e com o Instituto 

Brasileiro do Algodão (IBA). O reitor foi recebido pelo embaixador e diretor da ABC, 

Fernando José Marroni de Abreu; pelo diretor-executivo do IBA, Haroldo Rodrigues Cunha 

e pelo diretor-técnico Gustavo Prado. 

 

Representantes da University of Leuven visitam a UFLA 
para fortalecer parcerias e amparar dupla-titulação 

 

Desde 2010, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) mantém acordo de cooperação 

com a University of Leuven (KUL), na Bélgica, especialmente, para viabilizar projetos de 

pesquisa e mobilidade estudantil. No período de 10 a 13 de dezembro, a diretora 

da Faculty of Bioscience Engineering, Nadine Buys; o professor Sebastien Carpentier e o 
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representante de relações internacionais, Matt Tips, fizeram uma visita técnica à UFLA 

para reforçar as parcerias existentes e ampliar as possibilidades de colaboração. Mais um 

passo importante para fortalecer o Plano de Internacionalização da UFLA, que traça metas 

para os próximos anos, visando a aumentar a competitividade acadêmica em diferentes 

eixos: Ambiente Educacional Bilíngue; Produção Científica e Tecnológica 

Internacionalizada; Visibilidade Internacional e Cooperação Internacional. 

 

Artigo de professor da UFLA é o 14º mais impactante no 
mundo nos meios on-line, em 2014 
 
Um artigo que tem como coautor o professor da UFLA Rodrigo Lopes Ferreira (DBI) é uma 

das 100 publicações mais impactantes, nos meios on-line, produzidas em 2014, de acordo 

com o ranking Altmetric. O artigo “Female Penis, Male Vagina, and Their Correlated 

Evolution in a Cave Insect” foi publicado em abril deste ano na revista Current Biology e 

aborda a descoberta de um inseto cavernícola que tem o sexo invertido – situação inédita 

na ciência. O professor Rodrigo foi quem descobriu os insetos, do gênero Neotrogla, em 

cavernas de Minas Gerais, Bahia e Tocantins. Na lista do Altmetric, o artigo aparece na 

14ª posição. O ranking é feito a partir do monitoramento das menções aos artigos 

científicos na internet: citações em notícias, blogs, mídias sociais e outras bases de dados. 

As publicações científicas são ranqueadas de acordo com o número de usuários que as 

mencionam, a pluralidade e o tipo de fontes que fazem citação (um artigo de jornal tem 

mais impacto que um texto de blog, que contribui mais que uma postagem em mídia 

social) e os autores. Trata-se de uma avaliação qualitativa e quantitativa. 

 

UFLA terá Licenciatura em Pedagogia Presencial a partir de 
março de 2015 – ingresso pelo PAS e Sisu 
 

Mantendo o efetivo compromisso social para a formação de educadores para atuar não 

apenas na Educação Básica, mas também em outras instâncias educativas, a 

Universidade Federal de Lavras oferece, a partir de março de 2015, mais um curso de 

licenciatura – Licenciatura Plena em Pedagogia, modalidade presencial, no período 

noturno. Na avaliação do reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo, a ampliação da 

oferta de cursos, sobretudo ligados à área da formação docente, é uma necessidade 

premente nos dias atuais. “A criação do curso de Pedagogia reforça o compromisso da 

UFLA, uma das mais destacadas universidades públicas brasileiras, de promover e 

propiciar a educação e a formação de profissional de qualidade, com intuito de atender às 

demandas da sociedade e oferecer ainda mais alternativas para a região”, enfatiza. 

 

UFLA celebra os 20 anos da transformação em 
universidade com culto ecumênico e homenagens  
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No dia 18 de dezembro, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) registrou mais um dia 

marcante em sua história. Para celebrar os 20 anos da transformação da Escola Superior 

Agrícola de Lavras (ESAL), em Universidade Federal de Lavras (UFLA), foi realizado um 

culto em Ação de Graças, na Capela Ecumênica da Universidade. Para finalizar a 

cerimônia, o reitor da UFLA, professor José Roberto Scolforo, prestou homenagem ao 

prefeito Silas Costa Pereira, reitor da ESAL em 1994, e ao professor Lucimar Leão 

Silveira, em reconhecimento pelos esforços dedicados para consolidar o processo de 

transformação. 

 
 

IGC/MEC: UFLA é a melhor universidade de Minas Gerais e 
3ª do Brasil 
 

 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) 

divulgou, no dia 19/12, o resultado contínuo do Índice Geral de Cursos (IGC). De acordo 

com o indicador, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) possui a maior pontuação entre 

as universidades mineiras: 4,1847. No indicador divulgado, a UFLA aparece como a 3ª 

melhor universidade do Brasil. A UFLA figura entre as 25 instituições de ensino superior 

avaliadas com conceito 5 – máximo.  O IGC é feito a partir de indicadores de qualidade da 

Educação Superior. Nesta edição, foram 2.020 avaliadas. A classificação envolve 

universidades, faculdades e institutos públicos e privados. O índice é elaborado 

anualmente com base na avaliação dos cursos de graduação e pós-graduação, incluindo 

notas para a infraestrutura, organização didático-pedagógica, corpo docente e 

desempenho dos estudantes. O índice considera o triênio antecedente à data de 

divulgação. 
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Cursos da UFLA foram bem avaliados no IGC/MEC – 
Nutrição é o segundo melhor do país 
 

O curso de Nutrição da Universidade Federal de Lavras (UFLA) é o segundo mais bem 

avaliado do país, de acordo com o Conceito Preliminar de Cursos(CPC), divulgado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, do Ministério da Educação 

(Inep/MEC). O conceito dos cursos é um dos indicadores que compõem o Índice Geral de 

Cursos (IGC), pelo qual a UFLA está posicionada como a melhor Universidade de Minas 

Gerais pelo quinto ano consecutivo e como a terceira melhor do Brasil, considerando-se 

dados de 2013. Além do curso de Nutrição, que obteve conceito máximo (5) no CPC, os 

cursos de Educação Física, Zootecnia, Medicina Veterinária e Agronomia, também 

avaliados, obtiveram conceito considerado ótimo (4). 
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