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 Ufla adquire novo ônibus para estudantes - P. 8

Especial
Como fica o processo seletivo 

para entrada na Ufla a partir de 
2010? Se você está no ensino 

médio ou fazendo cursinho para 
entrar na universidade, confira 
a reportagem que esta edição 

do Jornal da Ufla preparou 
especialmente para deixá-lo 

“ligado” nesta novidade.  - P. 3

E agora

EXTENSÃO

Mais de 1000 
participantes no IV 

CONEX P.6

HOMENAGEM

Governador Aécio 
Neves é Doutor Honoris 

causa pela Ufla P.6

GRADUAÇÃO

III Semana Acadêmica 
supera expectativas  P.5D
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Produção científica

 O ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, 
divulgou, no início de maio, 
os números das pesquisas 
desenvolvidas no Brasil. De 
2007 para 2008, a produção 
científica brasileira cres-
ceu 56% e o país passou da 
15ª para a 13ª colocação no 
ranking mundial de arti-
gos publicados em revistas 
especializadas. No aspecto 
quantitativo, o Brasil foi o 
país que mais cresceu na lis-
ta das 20 nações com mais 
artigos publicados em peri-
ódicos científicos. Em 2008, 
30.145 artigos de institui-
ções brasileiras foram acei-
tos nessas publicações. Em 
2007, esse número era de 
19.436. Com o crescimento, 
o Brasil ultrapassou Rússia 
e Holanda no ranking. O nú-
mero de artigos produzidos 
no Brasil, representa atual-
mente 2,12% dos trabalhos 
realizados no mundo.

Posse

 O reitor da Ufla, pro-
fessor Antônio Nazareno 
Guimarães Mendes em-
possou, no dia 06 de maio, 
o professor Rubens Manoel 
dos Santos, aprovado em 
concurso público de pro-
vas e títulos realizado em 
abril. Ele exercerá suas 
funções no Departamen-
to de Ciências Florestais 
(DCF), atuando na área de 
Dendrologia.

Homenagem

 Um verdadeiro show 
de talento e dedicação às 
artes marcou a homena-
gem que a Ufla ofereceu 
a toda comunidade em 
comemoração ao dia das 
mães. Os integrantes do 
Coral “Vozes do Campus” e 
a recém criada banda “Co-
nexão Ufla” apresentaram 
um espetáculo com músi-
cas de todos os estilos, com 
um repertório que passeou 
entre o pop e o clássico, 
com composições de gran-
des nomes da música po-
pular brasileira, como Tom 
Jobim (Eu sei que vou te 
amar), Tim Maia (Azul da 
cor do mar) e Nando Reis 
(Do seu lado); e grandes 
sucessos internacionais, 
como Can`t buy me love e 
I Wont let you down.

Expozebu

 Os professores Tarcí-
sio de Moraes Gonçalves, 
José Camisão de Souza 
e o doutorando Julimar 
do Sacramento Ribeiro, 
do Departamento de Zoo-
tecnia (DZO), estiveram, 
entre os dias 02 e 05 de 
maio, em Uberaba onde 
participaram da 75ª edi-
ção da Expozebu. Eles 
apresentaram os resulta-
dos da pesquisa "Tabapuã: 
Avaliação de desempenho 
e qualidade de carne" e o 
andamento dos trabalhos 
para a execução do projeto 
que prevê a formação de 
um rebanho da raça zebu-
ína tabapuã na Ufla para 
ser utilizado em pesqui-
sas. Na oportunidade, os 
professores receberam da 
Associação dos Criadores 

de Tabapuã uma placa de 
agradecimentos ao apoio 
da Ufla a projetos pesqui-
sas e como reconhecimen-
to do papel social que vem 
realizando em prol da bo-
vinocultura.

Família e Infância

 Profissionais da área 
de educação estiveram 
reunidos no Salão de Con-
venções da Ufla, no dia 16 
de maio, para mais uma 
atividade que compõe a 
estrutura curricular do 
curso de Pedagogia para 
a Educação Infantil – mo-
dalidade à distância. O Se-
minário Temático e Ativi-
dades Práticas propôs um 
momento de reflexão dos 
trabalhos desenvolvidos 
na rotina profissional dos 
participantes e articulou 
os conteúdos das discipli-
nas “Jogos, Brinquedos e 
Brincadeiras” e “A criança, 
a família e as instituições 
de Educação Infantil”.
 Com o tema “O lúdico 
e a criança: na família e 
nas instituições de Educa-
ção Infantil”, o seminário 
teve como eixo conceitual 
os processos de socializa-
ção e formação de identi-
dade das crianças. 

Concorrência

 A Copese - Comissão 
Permanente de Processo 
Seletivo - divulgou a re-
lação de candidatos por 
vaga ao vestibular de ju-
lho de 2009. Estão sen-
do oferecidas 665 vagas, 
em 17 cursos, que serão 
preenchidas a partir de 
agosto deste ano. Dos três 
cursos que apresentaram 

maior concorrência, dois 
são recém criados: Enge-
nharia de Controle e Au-
tomação (25,48 por vaga) e 
de Engenharia Ambiental 
(24,12 por vaga). O tradi-
cional curso de Medicina 
Veterinária vem logo em 
seguida, com 15,54 candi-
datos por vaga. 

Novos sites

 A Ufla vem, ao longo 
dos últimos meses, pas-
sando por um processo 
de padronização de todos 
os sites que integram o 
seu domínio. A iniciativa 
visa não apenas a criar 
uma identidade visual, 
mas, também, oferecer 
aos internautas uma fer-
ramenta mais dinâmica e 
moderna, proporcionando 
uma maior facilidade de 
navegação e acesso a to-
das as informações. Todos 
os portais dos 19 progra-
mas de pós graduação da 
instituição vão passar por 
uma ampla reformulação. 
As mudanças já podem 
ser vistas na home page 
da pós em Engenharia de 
Sistemas (PPGESIS), no 
endereço www.prpg.ufla.
br/ppg/esistemas/

Premiação

 Estudantes, jovens 
pesquisadores e grupos 
de pesquisa envolvidos 
com o tema agroindústria 
podem concorrer ao Prê-
mio Mercosul de Ciência e 
Tecnologia 2009, lançado 
nos dez países membros e 
associados ao bloco – Ar-
gentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela.
 O prêmio é patrocina-
do pelo Ministério da Ci-
ência e Tecnologia (MCT) 
e Petrobras, com apoio 
da Unesco, do CNPq e do 
Movimento Brasil Com-
petitivo (MBC). O objetivo 
da premiação é reconhecer 
os melhores trabalhos com 
contribuição potencial para 
o desenvolvimento científi-
co e tecnológico dos países 

do Mercosul. As inscrições 
podem ser feitas até 17 de 
agosto, nas categorias Ini-
ciação Científica, Estudan-
te Universitário, Jovem 
Pesquisador e Integração. 
Informações no site www.
brasilia.unesco.org/pre-
miomercosul.

Recursos

 Transformar a reali-
dade social a partir da in-
tegração entre universida-
de e comunidade. Este é o 
principal objetivo do Edital 
“Apoio a Projetos de Ex-
tensão em Interface com a 
Pesquisa” (edital nº 12/09), 
publicado dia 22 de maio 
pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa de Minas Gerais 
(FAPEMIG). Este ano, será 
destinado R$1 milhão para 
as propostas aprovadas.
 Os trabalhos submeti-
dos devem ser desenvolvi-
dos por grupos extensionis-
tas de pesquisa, formados 
por pesquisadores de uma 
ou mais instituições, reu-
nidos por uma linha de 
pesquisa multidisciplinar 
integrada à extensão uni-
versitária. As propostas 
podem ser enviadas até o 
dia 22 de julho, e devem 
ser submetidas, obrigato-
riamente, em versão ele-
trônica, via AgilFap (www.
fapemig.br/agilfap).

Congresso

 Uma das referências 
nacionais na reunião de 
pesquisadores e discus-
são das novas tecnologias 
e dos rumos das pesqui-
sas envolvendo a produ-
ção do biodiesel no país 
é o Congresso Brasileiro 
de Plantas Oleaginosas, 
Óleos e Gorduras e Bio-
diesel, promovido pela 
Ufla. O evento, que com-
pleta este ano seis edi-
ções, será realizado na 
cidade de Montes Claros, 
entre os dias 24 e 28 de 
agosto. As inscrições já 
estão abertas e podem 
ser feitas até o dia 31 de 
julho através do site no 
site http://oleo.ufla.br.
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vestibular unificado

Juliano Tavares

Segundo o Prof. José 
Maria de Lima, Pre-
sidente da Comissão 

Permanente de Processo Se-
letivo (Copese), a proposta 
de adesão partiu da própria 
Copese e da Pró-Reitoria de 
Graduação da Ufla, tendo 
sido acolhida e aprovada 
pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Cepe). 

São três as formas de 
adesão:

a) Vestibular Unificado

 A Ufla aderiu ao Sis-
tema de Seleção Unificada 
proposto pelo MEC (em 
substituição ao vestibular 
tradicional). Por esse sis-
tema, os candidatos farão 
suas inscrições diretamente 
no MEC, concorrendo a 60% 
das vagas do curso para o 
qual deseja se inscrever na 
Ufla. A mudança passa a 
ser adotada já a partir do 
final deste ano, para seleção 
dos estudantes que entrarão 
na universidade no primeiro 
semestre de 2010.

b) PAS

 O Processo Seletivo de 
Avaliação Seriada (PAS) 
também é uma forma de 
ingresso na Ufla, realizado 
em três etapas que corres-
pondem aos três anos do 
ensino médio. A nota final é 
a somatória dessas três eta-
pas (provas), sendo a prova 

Ufla adota 
novo Enem

da última etapa a mesma do 
vestibular.
 O PAS também será 
alterado, empregando-se as 
notas do Enem como a 3ª 
etapa do processo. No prin-
cípio de outubro, os alunos 
farão o novo Enem e as no-
tas serão empregadas, jun-
tamente com a pontuação 
da 1ª e 2ª etapas já realiza-
das, para compor a pontua-
ção final do candidato. Para 
tanto, o candidato deverá se 
inscrever normalmente à 3ª 
etapa do PAS, no período 
a ser divulgado, em breve, 
pela Copese.
 O PAS tem grande im-
portância regional e 40% 
das vagas continuarão a ser 
oferecidas para os estudan-
tes que participam do pro-
cesso. 

c) Vagas remanescentes

 As vagas que não forem 
preenchidas por um dos pro-
cessos – Vestibular e PAS 
estarão disponíveis na pági-
na de inscrição do Sistema 
Unificado do MEC, por meio 
da qual os candidatos pode-
rão se inscrever. A seleção 
será feita por ordem decres-
cente das notas dos candida-
tos inscritos. 

PROVAS
 
 As provas serão elabo-
radas seguindo a Matriz de 
Referência disponível nos si-
tes da Copese, MEC e Inep: 
(www.copese.ufla.br; www.
portal.mec.gov.br;  www.
enem.inep.gov.br).

RANKING 
 
 A previsão é de que o 
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educa-
cionais - Inep - divulgue 

Como era

Os candidatos faziam os vestibulares em 
julho e dezembro de cada ano. (julho 
desse ano ainda haverá o vestibular 
tradicional da UFLA)

No final do ano, 60% das vagas eram 
destinadas à seleção pelo vestibular e 
40% destinadas à seleção pelo PAS.

As inscrições para o vestibular eram feitas 
diretamente na Copese/Ufla, em maio e 
outubro, por meio da internet. A Copese 
era a única responsável pela realização 
desse processo seletivo.

As inscrições para a 3ª etapa do PAS eram 
feitas diretamente na Copese/Ufla, em 
outubro, por meio da internet.

O resultado do vestibular e do PAS eram 
divulgados pelo site da Copese e os 
estudantes, convocados para matrícula 
na ordem de classificação por curso.

O candidato não aprovado tinha a chance 
de tentar novo vestibular na Ufla em 
julho ou dezembro.

Como vai ficar

Os candidatos farão o novo Enem no 
princípio de outubro. As inscrições 
deverão ocorrer no período de 14 de 
junho a 17 de julho.

No final do ano, 60% das vagas serão 
destinadas aos candidatos que se 
inscreverem no Sistema de Seleção 
Unificado do MEC e 40% das vagas 
continuarão a ser destinadas aos 
candidatos do PAS. No entanto, a prova 
da 3ª etapa passa a ser o novo Enem. 

As inscrições para o novo Enem serão 
feitas no site do MEC, de 14 de junho a 
17 de julho/2009. Após a realização do 
Enem, o MEC abrirá inscrições para o 
Sistema de Seleção Unificado.

As inscrições para a 3ª etapa do PAS 
continuarão a ser feitas pelo site da 
Copese, em período a ser divulgado 
brevemente. Os candidatos que fizeram 
a 2ª etapa do PAS em 2008 serão 
devidamente informados sobre as 
alterações e os procedimentos para a 
realização das provas do novo Enem.

O resultado do Processo Unificado será 
divulgado pelo MEC e pela Copese.
O resultado do PAS será divulgado 
somente pela Copese.

O candidato não aprovado poderá 
fazer novo Enem no meio e no final do 
ano ou, então, usar sua nota anterior 
para fazer nova inscrição no Sistema de 
Seleção Unificado do MEC.   

o resultado das provas 
objetivas do novo Enem 
no início de dezembro e o 
resultado da redação no 
início de janeiro. De pos-
se desses resultados, em 

Como fica o ingresso de 
estudantes na graduação da 

Ufla? Veja as informações 
e o esquema que a Ascom 

preparou para você ficar 
“antenado” nessa novidade.

período a ser definido pelo 
MEC, o candidato poderá 
inscrever-se em até cinco 
cursos (ou universidades) 
disponíveis no Sistema de 
Seleção Unificado. 
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Cavalgadas a favor da saúde
Juliano Tavares

Há pouco mais de um 
ano, Cláudia Al-
ves, mãe do meni-

no David, de 05 anos, leva 
o garoto para fazer sessões 
de reabilitação no Centro 
de Equoterapia. “Desde en-
tão, a coordenação motora 
de David está muito me-
lhor. Meu filho está bem 
mais concentrado, menos 
hiperativo e até a sua fala 
está mais fluente, pois ele 
está conseguindo associar 
melhor as palavras”, expli-
ca Cláudia.
 Criado em fevereiro de 
2008, pelo Prof. Jackson 
Antônio Barbosa, do Depar-
tamento de Engenharia, o 
Centro de Equoterapia é 
uma entidade filantrópica 
vinculada à Coordenadoria 
de Saúde da Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis e 
Comunitários. “Atualmen-
te, o Centro está traba-
lhando com 30 crianças e 
adultos, todos portadores 
de deficiências físicas ou 
psíquicas”, diz ele. 

FILA DE ESPERA

 O professor explica 
que, além de Lavras, o 
centro ainda atende a por-
tadores de deficiências de 
outras cidades da região 
como Ribeirão Vermelho e 
Perdões. “Na verdade, as 
nossas instalações têm ca-
pacidade para 100 pacien-
tes e temos 80 pessoas na 
fila de espera para a Equo-
terapia, mas não há recur-
sos financeiros para cobrir 
os custos com essa deman-
da”, afirma Jackson.
 Ainda de acordo com 
ele, “os três cavalos com 
os quais o centro desen-
volve as atividades atu-
almente são cedidos por 
criadores da comunidade 
lavrense. Em contrapar-
tida, nós ficamos respon-
sáveis por todos os cuida-
dos com os animais”. 

Centro de Equoterapia atende a pacientes de Lavras e região

 Já no que diz respei-
to aos colaboradores que 
trabalham para manter a 
continuidade das ativida-
des do Centro, o professor 
Jackson diz contar com o 
apoio de bolsistas, estagi-
ários e professores do De-
partamento de Medicina 
Veterinária da Ufla.  

CÉREBRO ESTIMULADO

 Com relação ao méto-
do, a fisioterapeuta Regi-
lane Vilas Boas, também 
idealizadora do projeto e 
responsável técnica pelo 
Centro, explica que “cava-
los tem uma andadura se-
melhante a do ser humano 
e quando esses pacientes 
cavalgam, o cérebro deles 
acaba sendo estimulado 
em todos os sentidos, o que 
favorece a sua reabilita-
ção”, diz.
 Regilane comenta 
ainda que “há relatos de 
pacientes que não tiveram 
sucesso em outros métodos 
de reabilitação, mas conse-
guiram consideráveis me-
lhoras com a equoterapia, 
lembrando que o método, 
comprovado cientificamen-
te junto ao Conselho Fede-
ral de Medicina, só pode 

ser aplicado a pacientes 
que tiverem prescrição mé-
dica”.
 A fisioterapeuta res-
salta também que, “além 
dos exercícios físicos, o 
paciente ainda passa 
por um processo de so-
cialização e tem um bom 
contato com a natureza”, 
um detalhe que explica 
o interesse do filho de 
Cláudia, David, por cava-
los inclusive na televisão, 
conforme disse a mãe. 

SERVIÇO

 O Centro de Equo-
terapia funciona das 7 
às 17h, em horários va-
riados de acordo com a 
disponibilidade dos pa-
cientes. As instalações 
onde a entidade fun-
ciona ficam próximas 
à portaria do campus 
da Ufla, num local pen-
sado justamente para 
facilitar o acesso aos 
familiares dos deficien-
tes. 
 Mais informações e 
possíveis contribuições 
ao Centro pelo fone (35) 
8844 2254

Atualmente, o Centro 
está trabalhando com 30 
crianças e adultos, todos 
portadores de deficiências 
físicas ou psíquicas
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Equipe monitora paciente durante sessão de Equoterapia
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graduação

Pedro Farnese

Após cinco dias de in-
tensas atividades, o 
resultado não pode-

ria ser outro: um balanço 
altamente positivo da III 
Semana Acadêmica, reali-
zado entre os dias 11 e 15 de 
maio. O evento movimentou 
todo o campus universitá-
rio; contou com a participa-
ção de aproximadamente 
quatro mil estudantes que 
se dedicaram a uma vasta 
programação com mais de 
300 opções de palestras, mi-
nicursos, viagens técnicas e 
módulos de estudos; e repre-
sentou um avanço em rela-
ção às edições anteriores. 
 As inovações da III Se-
mana Acadêmica começa-
ram com as parcerias esta-
belecidas entre a Reitoria da 
Ufla e os representantes dos 
estudantes. O Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE) 
e os Centros Acadêmicos  
(CAs) tiveram total liberdade 
para elaborar a programação 
para cada curso, tendo o res-
paldo logístico e financeiro 
das Pró-Reitorias de Gradu-
ação (PRG) e Planejamento e 
Gestão (Proplag). 
 De acordo com o pró 
Reitor de Graduação, prof. 
João Chrysostomo de Re-
sende Júnior, a Semana 

Acadêmica vem ao encontro 
das mudanças curriculares 
que a Ufla vem implemen-
tado ao longo dos anos, ofe-
recendo uma estrutura fle-
xibilizada, na qual diversas 
atividades realizadas pelos 
estudantes são valorizadas 
e integram seu histórico 
escolar. “A Semana Acadê-
mica é uma iniciativa que 
proporciona atividades di-
versificadas aos estudantes 
de todos os cursos da Ufla, 
com atividades que enri-
quecem sobremaneira a sua 
formação. Uma outra vanta-
gem é que o evento contribui 
para desenvolver a iniciati-
va e a responsabilidade dos 
participantes, uma vez que 
é completamente organiza-
do e operacionalizado pelo 
DCE e pelos CAs”. 
 Outra iniciativa que 
também contribuiu para o 
sucesso do evento foi a cria-
ção de um sistema de infor-
mática on-line que possibili-
tou o acesso à programação 
de todos os cursos. A iniciati-
va proporcionou uma maior 
transparência no processo de 
inscrição, possibilitando que 
o participante optasse por 
atividades de seu interesse 
que não fossem apenas da 
sua área de formação. Esta 
ferramenta permitiu, ain-
da, um maior controle na  

freqüência e na emissão de 
certificados. 

INTERAÇÃO

 Muitos estudantes cre-
ditam à III Semana Acadê-
mica uma excelente opor-
tunidade para promover o 
debate das perspectivas pro-
fissionais das diversas áreas 
do conhecimento, o contato 
com instituições de todo o 
país e a atualização dos co-
nhecimentos adquiridos em 
sala de aula. Esses fatores 
foram de fundamental im-
portância para que o evento 
superasse todas as expecta-
tivas dos organizadores. 
 De acordo com o presi-
dente do DCE, Rafael Hen-
rique Formiga, a Semana foi 
formatada para ser um espa-
ço de estudo, reflexão e atu-
alização dos conhecimentos. 
“Foi um evento pensado e or-
ganizado por estudantes para 
os estudantes. Nossa meta foi 
incrementar o ensino em sala 
de aula, proporcionar uma 
interação entre os cursos da 
Ufla e promover a coletivida-
de entre os CA s̀ que devem 
trabalhar de forma integrada 
para atender aos interesses 
dos estudantes”.
 Para Guilherme Tomaz 
Braz, do curso de Biologia, a 
iniciativa é bastante provei-
tosa, graças à relevância dos 
temas abordados e à varie-
dade de trabalhos que são 
ofertados. “Foi uma excelen-
te oportunidade para conhe-
cermos outras áreas e inte-
ragir com profissionais que 
já estão no mercado e com 
outros estudantes”. A mes-
ma opinião tem a estudante 
Aline Junqueira Grossi, da 
Educação Física. Segundo 
ela, a Semana Acadêmica 
oferece um panorama da 
realidade dos cursos e das 
tendências do mercado de 

trabalho. “Podemos adquirir 
mais conhecimentos sem ter 
que ficar restritos às ativi-
dades em sala de aula”. 

ALÉM DAS FRONTEIRAS

 A vontade de estar em 
contato com o dia a dia dos 
profissionais e com a reali-
dade do mercado de traba-
lho motivou muitos estu-
dantes a colocarem o pé na 
estrada rumo ao conheci-
mento. Oportunidades que 
também foram oferecidas 
na programação da III Se-
mana Acadêmica, com a 
oferta de diversas viagens 
técnicas. Os participantes 
tiveram contato com a roti-
na de diversas empresas e 
instituições, estabelecendo 
contatos que poderão, no 
futuro, representar uma 
maior possibilidade de in-
gressar no mercado. 
 Antes de embarcar 
rumo à cidade de Mococa, 
no interior de São Paulo, 
onde visitou a Usina Ipi-
ranga de Açúcar e Álcool, 
a estudante Brunna de 
Araújo Arruda, do curso de 
Agronomia, destacou que 
seu interesse maior era es-
tar em contato com a tecno-
logia utilizada pela usina 
em seu processo de produ-
ção. “Ter essa experiência 
técnica é muito importante 
para nossa formação. Te-
mos sempre que estabe-
lecer contatos e vínculos 
com o maior número de 

Aprimorando o conhecimento
Terceira edição da Semana Acadêmica contou com uma 

vasta programação de atividades e registrou intensa 
participação dos estudantes, superando todas as 

expectativas dos organizadores

empresas possível, já que o 
mercado exige que um bom 
profissional esteja sempre 
ciente da sua realidade”. 
 Ainda em São Paulo, 
desta vez na capital, outro 
grupo de estudantes foi 
conhecer toda a movimen-
tação do centro econômico 
mais pujante do país: a 
Bovespa. Para o estudante 
Danilo Moss Francischini, 
da Agronomia, o contato 
com a rotina do mercado 
contribuiu para a formação 
de seu perfil profissional. 
“Estou muito empolgado 
com essa oportunidade. 
Tivemos contato com o fun-
cionamento da Bovespa, 
como ocorrem as movimen-
tações financeiras e o im-
pacto da crise na economia 
no país. Espero, com isso, 
complementar meus co-
nhecimentos nessa área, já 
que me interesso bastante 
pelo agronegócio”. 

Durante a madrugada, muitos estudantes embarcaram em viagens 
técnicas para conhecer a realidade do mercado de trabalho

Movimentação no campus: cerca de 
quatro mil estudantes participaram 

da Semana Acadêmica
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homenagem extensão

Juliano Tavares

No dia 14 de maio, 
professores, estu-
dantes, autorida-

des civis e militares, entre 
outros cidadãos lotaram o 
Salão de Convenções da 
Ufla para prestigiar a en-
trega do título de Doutor 
Honoris Causa ao Exce-
lentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado de Minas 
Gerais, Aécio Neves da 
Cunha. A honraria foi en-

Aécio Neves é Doutor 
Honoris causa pela Ufla
Centenas de pessoas prestigiaram, no 
Salão de Convenções, a entrega do título 
ao Governador do Estado de Minas Gerais

tregue pelo Reitor e Pre-
sidente do Conselho Uni-
versitário da instituição, 
Prof. Antônio Nazareno 
Guimarães Mendes.
 Tal homenagem foi 
concedida por meio da 
resolução Cuni nº 026, 
de 18 de junho de 2008, 
por ocasião das comemo-
rações do centenário de 
fundação da instituição 
(1908-2008).

HONORIS CAUSA

 O título de Doutor Ho-
noris causa é outorgado à 
personalidade que tenha se 
distinguido pelo saber ou 
pela atuação em prol das 
ciências, artes e do bem-
estar humano, conforme 
estatuto da Universidade.
 Nos 100 anos de exis-
tência da instituição, 
poucas e seletas persona-
lidades foram agraciadas 
com esta honraria. Dentre 
elas, o então Ministro de 
Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Doutor Alysson Paolinelli, 
em 1988; o Excelentíssi-
mo Senhor Presidente da 
República, Doutor Itamar 
Cautieiro Franco, em 1994 
e, agora, o Excelentíssimo 
Senhor Governador do Es-
tado de Minas Gerais, Dou-
tor Aécio Neves da Cunha.

Juliano Tavares

 O IV Congresso de 
Extensão – Conex e o 
I Fórum Regional de 
Extensão da Ufla apre-
sentaram resultados 
bastante positivos, es-
pecialmente no que diz 
respeito à participação 
de pessoas da comu-
nidade regional. “Ao 
todo, 1189 pessoas es-
tiveram presentes nas 
atividades relaciona-
das ao Congresso, sen-
do que a maioria delas 
(743) vieram de outras 
instituições”, afirma 
o Prof. Fábio Moreira 
da Silva, Presidente da 
Comissão Organizado-
ra dos eventos.

107 TRABALHOS

 De acordo com o 
Prof. Fábio, “107 traba-
lhos foram selecionados 
para o Congresso, sendo 
que 92 foram apresen-
tados em forma de pôs-
ter e 15 deles também 
foram expostos oral-
mente (ver premiação 
abaixo). Os trabalhos 
vieram de dez institui-

ções de ensino superior: 
Faminas - Faculdade de 
Minas, Unesp - Faculdade 
de Ciências Agronômicas, 
Universidade do Estado de 
Mato Grosso, Ufla, Ufop, 
UFSJ, UFV, Universida-
de Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, 
Unilavras e Unifenas”, 
afirma ele.
 Dentre os números ci-
tados, “24 minicursos con-
taram com a participação 
de 523 pessoas, sendo 188 
estudantes da Ufla e 335 
da comunidade de Lavras 
e região. Já os simpósios, 
o fórum, o encontro técni-
co e as palestras congre-
garam 559 pessoas, sendo 
408 delas advindas de ou-
tras cidades”, disse.
 Assim, “acredito que 
conseguimos trazer um 
bom público externo, tor-
nando esse o maior Con-
gresso de Extensão reali-
zado na Ufla até então”, 
comenta o prof. Fábio. 
 Ele também aprovei-
tou a oportunidade para 
agradecer o apoio dos 
parceiros Emater-MG, 
Fórum-Lago e ALAGO, 
que contribuíram com a 
realização do fórum. 

Mais de 1000 
participantes no 
IV Conex

Foto: Wellington Pedro/Imprensa MG

Foto: Wellington Pedro/Imprensa MG

Foto: Juliano Tavares/Ascom Ufla
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administração

Novo ônibus para os estudantes

maior de estudantes, pois o 
ônibus faz o percurso pelo 
campus mais vezes”, comen-
ta.  

OUTROS VEÍCULOS

 Segundo o Pró-reitor 
de Planejamento e Gestão, 
prof. José Roberto Scolforo, 
“tal ônibus é apenas uma 
das diversas conquistas da 

administração da instituição 
sob a direção do Reitor An-
tônio Nazareno Guimarães 
Mendes, entre o fim de 2008 
e início de 2009” afirma. 
 Ele ressalta ainda que, 
“além deste ônibus, novos 
veículos e equipamentos 
foram adquiridos para re-
forçar a frota da Ufla, entre 
eles, uma retroescavadeira, 
um caminhão de porte mé-

dio, um trator Valtra para 
apoiar atividades de pesqui-
sa, extensão e da Prefeitura 
da Ufla, além de três cami-
nhonetes Mitsubishi para 
atender os serviços dos seto-
res de Eletricidade, Vigilân-
cia e Transporte”.
 Vale lembrar, ainda, que 
estas últimas caminhonetes 
foram obtidas por meio do 
projeto Inventário Florestal 
de MG e Revitalização da Ba-
cia do Rio São Francisco, cujos 
convênios se encerraram.

Pedro Farnese

Um espaço democráti-
co, onde professores, 
representantes de 

funcionários e estudantes de 
graduação e pós graduação 
se reúnem e discutem o dia a 
dia dos trabalhos realizados 
e ações para melhoria do de-
sempenho das atividades. Há 
43 anos essa rotina se repete, 
mensalmente, no Departa-
mento de Engenharia (DEG). 
O compromisso vem sendo 
cumprido rigorosamente e 
neste mês de maio completou 
sua 500ª reunião. O encontro 
foi marcado por muitas home-
nagens e pela inauguração de 
duas galerias de fotos.
 A reunião foi aberta pelo 
atual chefe do departamen-
to, prof. Nilson Salvador, 
que ressaltou a importância 
da comemoração. “O que 
estamos vivenciando aqui é 
um momento histórico, que 

mostra a força e a grandio-
sidade do Departamento de 
Engenharia na estrutura 
da Ufla. Contribuímos de 
forma decisiva com o cres-
cimento e desenvolvimento 
da Universidade, graças ao 
empenho de profissionais 
qualificados que somaram 
esforços para alcançarmos 
os mais elevados patamares 
de qualidade”.
 A assembléia contou 
com uma homenagem a 

todos professores que exer-
ceram o cargo de chefe de 
departamento. Depoimen-
tos de alguns aposentados 
emocionaram a todos os 
presentes, em especial o 
do ex-dirigente da Escola 
Superior de Agricultura 
de Lavras (Esal), prof. Jair 
Vieira. “Eu saí do Departa-
mento, mas ele não saiu de 
mim. Estou fora fisicamen-
te, mas presente em alma e 
pensamento. Participei de 

uma das primeiras reuni-
ões e tenho certeza de que 
todas as discussões foram 
de fundamental importân-
cia para o aperfeiçoamento 
de nossos trabalhos e que 
contribuíram para chegar-
mos onde estamos hoje”. 
 No encerramento, os 
participantes se dirigiram 
à sala de galerias, onde 
foi feita a entronização, ou 
seja, o acréscimo da foto 
do último chefe de depar-

tamento, prof. Nilson Sal-
vador (primeiro mandato 
2004-2008) e do coordena-
dor da pós graduação em 
Engenharia Agrícola, prof. 
Manoel Alves, que exerceu 
o mandato no período de 
2004 a 2008. Outras duas 
galerias foram inaugura-
das, a dos coordenadores 
dos cursos de graduação  
em Engenharia Agrícola e 
de pós graduação em Enge-
nharia de Sistemas.
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• Portão da Ufla ao DCC (06:25 – 06:34 
– 06:43) e (06:52) até a Zootecnia/Vete-
rinária;
• Portão da Ufla ao DCC (07:45) até a 
Zootecnia/Veterinária;
• Portão da Ufla ao DCC (08:45) até a 
Zootecnia/Veterinária;
• Zootecnia/Veterinária à portaria (11:50)
• Portão da Ufla ao DCC (12:00 – 12:15 
–12:30) e (12:45) até a Zootecnia;
• Zootecnia/Veterinária à portaria (14:40)
Portão da Ufla à Zootecnia/Veterinária 
(14:45);
• Portão da Ufla ao DCC (18:45) .

Juliano Tavares

A Ufla adquiriu, recen-
temente, um novo 
ônibus lotação urba-

no com capacidade para 80 
pessoas, que já está tran-
sitando pelo campus. Com 
isso, a administração espera 
oferecer melhores condições 
de locomoção especialmente 
aos estudantes, lembrando 
que o ônibus possui inúme-
ros recursos incluindo aces-
so e local adaptado para os 
portadores de necessidades 
especiais.

 De acordo com o Presi-
dente do DCE, Rafael Hen-
rique Formiga, “a logística 
dos horários melhorou e 
vem atendendo à rotina dos 
estudantes. Além disso, as 
filas diminuíram, pois o novo 
ônibus possui três portas de 
acesso, sem falar na facilida-
de de transporte entre defi-
cientes físicos”, diz ele.
 Para o prefeito do aloja-
mento, Matheus Alvarenga 
Vilas Boas, “o novo veículo 
é muito mais seguro e con-
fortável e ainda possibilita 
o transporte de um número 
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eventos

Pedro Farnese

A maior feira de café 
das Américas, a Ex-
pocafé, que aconte-

ce entre os dias 17 e 19 de 
junho, já contabiliza nú-
meros que fazem do evento 
um dos mais reconhecidos 
nacional e internacional-
mente. Em sua 12ª edição, 
já contabiliza um aumen-
to de 15% em relação ao 
ano passado, graças à ex-
pressiva participação dos 
expositores e à área física 
da Fazenda Experimental 
da Epamig, na cidade de 
Três Pontas (MG), que foi 
ampliada para receber um 
público estimado de 40 mil 
pessoas. 
 A Expocafé é um even-
to de extensão, realizado 
desde 1998 sem fins lucra-
tivos. Foi criada e é orga-
nizada por professores da 

Expocafé 2009 já 
apresenta números 
expressivos

área de Máquinas e Me-
canização Agrícola do De-
partamento de Engenha-
ria (DEG) da Ufla, com o 
propósito de contribuir 
para a sustentabilidade 
do agronegócio café. De 
acordo com o presidente 
da comissão organizado-
ra, prof. Nilson Salvador, 
a feira dá a oportunidade 
aos participantes de difun-
dir a tecnologia do agrone-
gócio café, promovendo a 
interação entre indústria, 
comércio, produção, consu-
mo, ensino, pesquisa e ex-
tensão. “A Expocafé eleva 
a Universidade como nú-
cleo propagador de todas 
as inovações tecnológicas 
que vão contribuir de ma-
neira decisiva no desen-
volvimento sustentável do 
agronegócio”. 
 Nesta edição, o evento 
tem como tema “A meca-

nização da Agricultura” e 
terá como novidade uma 
série de empresas volta-
das para o processamento 
e armazenamento de pro-
dutos agrícolas. Esta par-
ceria estabelecida entre 
a Ufla e suas instituições 
parceiras reforça o objetivo 
do agronegócio brasileiro, 
que é a melhoria de renda 
e de qualidade de vida do 
produtor rural, a geração 
de empregos e a fixação do 
homem no campo. O expo-
sitor divulga sua linha de 
produtos, relaciona com 
seus clientes, melhoran-
do os trabalhos de pós-
vendas e ao mesmo tempo 
encontra novos interesses 
potenciais de seus produ-
tos. “Desta forma tanto 
os produtores, quanto os 
expositores se orientam 
em relação a tendências 
e investimentos futuros”, 

explica Salvador. 
 O evento é aberto ao 
público e oferece em sua 
programação, além da 
exposição de equipamen-
tos e serviços, palestras, 
dinâmica de máquinas no 

campo e visita ao Campo 
Demonstrativo de Fertili-
zantes e de Defensivos e 
rodada de negócios.   
 Os detalhes da Expo-
café estão disponíveis no 
site www.expocafe.com.br.
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Pedro Farnese

Tudo pronto para a 
realização do XXII 
Congresso de Ini-

ciação Científica da Ufla 
(XXII Ciufla), que acon-
tece entre os dias 08 e 
10 de junho. O evento 
vai movimentar toda a 
comunidade acadêmi-
ca com apresentação de 
mais de 1000 trabalhos 
em formato de pôsteres, 
abrangendo estudos e 
pesquisas realizadas nas 
mais diversas áreas do 
conhecimento. 
 A produção de qua-
se todos os pôsteres foi 
realizada por alunos de 
graduação e bolsistas do 
BIC-Júnior, o programa 
de iniciação científica 
destinado a alunos do 
ensino médio. Durante o 

congresso, todos os traba-
lhos serão avaliados por 
professores da própria 
universidade e por estu-
dantes de pós-doutorado.
 A vigésima segun-
da edição do Ciufla terá 
como tema “Inovação” e 
pretende abordar os de-
safios da pesquisa em um 
momento de grandes mu-
danças no conhecimento 
científico e tecnológico. A 
abertura do evento acon-
tece às 8h, no Salão de 
Convenções da Ufla, com 
a palestra – “Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
para o desenvolvimento 
do Brasil: o papel e os de-
safios para a Universida-
de”, que será ministrada 
pelo diretor de Progra-
mas Temáticos e Seto-

riais do CNPq, prof. José 
Oswaldo Siqueira. Logo 
após, será premiado o 
estudante de graduação 
inserido nos programas 
de Iniciação Científica 
e o estudante do ensi-
no médio do BIC-Júnior 
que desenvolveram, em 
2008/2009, os melhores 
projetos de pesquisa liga-
dos ao tema do congres-
so.
 Paralelamente ao 
evento, acontecem os 
XVII Seminário de Ava-
liação do PIBIC/CNPq, 
XII Seminário de Avalia-
ção do PIBIC/FAPEMIG 
e IV Seminário de Ava-
liação do BIC-Júnior. Os 
detalhes estão disponí-
veis na página www.prp.
ufla.br/ciufla.

Conhecimento em destaque
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