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UFLA faz aquisição
recorde de livros
Ao todo, foram adquiridos cerca de 20 mil

Segurança
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PM e Central de
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exemplares, com um investimento próximo a 900 mil
reais. A proposta foi dotar a Biblioteca Universitária
de títulos e exemplares suficientes para atender aos
cursos já existentes, aos novos e aos que ainda serão
avaliados pelo MEC. Págs. 4 e 5

Desenvolvimento
Técnicos administrativos
e professores contratados
a partir de 2000 sugerem
projetos para melhoria da
Universidade

Atletas de ponta
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Edição: Cibele Aguiar

Qualificação

O

Programa de Qualificação Profissional
da UFLA fez a entrega de
certificados de conclusão
a 150 participantes dos
cursos profissionalizantes oferecidos no primeiro
semestre. Os estudantes
puderam escolher entre
nove especialidades de
formação, todas relacionadas às principais exigências profissionais do
mercado.
O Programa de Qualificação Profissional, realizado pela Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura
(PROEC), oferece cursos
de qualificação profissional, ministrados por
estudante de graduação
da UFLA, sob orientação
de professores. O objetivo da iniciativa é formar
gratuitamente mão de
obra qualificada, buscando suprir a demanda
da sociedade relativa à
capacitação profissional,
reabilitação, inclusão social e oportunidades de
ingresso no mercado de
trabalho.
Os interessados podem procurar a PROEC
para informações sobre
as turmas que serão formadas para o segundo semestre de 2011.

D

epois de conseguir
resultados expressivos nos campeonatos Mineiro e Brasileiro de Atletismo, categoria menores,
sete atletas do Programa
CRIA Lavras foram contemplados com o Bolsa
Atleta, incentivo oferecido
pela Secretaria de Estado
de Esportes e da Juventude (SEEJ) a jovens talentos do esporte nacional. O
benefício é concedido pelo
período de um ano e prevê
o pagamento de um valor
mensal em dinheiro, para
cada jovem, que deve ser
utilizado para cobrir gastos
gerados com treinamentos
e competições esportivas.
Para o professor do
curso de Educação Física da UFLA, Fernando
Roberto de Oliveira, que
também é coordenador e
treinador das equipes do
Programa, a concessão da
bolsa é uma forma de manter os jovens no esporte.
“Hoje temos pelo menos
cinco jovens no Programa
com talentos olímpicos.

Temos que nos empenhar
para não perdermos esses
talentos potenciais para o
futuro do esporte brasileiro”, comemorou.
O Projeto CRIA Lavras é uma parceria entre a Liga de Esportes da
Universidade Federal de
Lavras (LEUFLA), Prefeitura Municipal de Lavras
e Secretaria de Estado de
Esportes e Juventude.

em instituições/empresas
públicas e privadas, com
testemunho dos profissionais sobre a forma como
a pós-graduação contribui
para o exercício da atividade.
O reitor da UFLA, professor Antônio Nazareno
Guimarães Mendes, destacou o Programa de PósGraduação em Genética e
Melhoramento de Plantas
como uma referência para
a Instituição, tanto no que
se refere à qualidade dos
estudos realizados quanto à interdisciplinaridade
de seus componentes. “O
destaque que a UFLA conquistou no país se deve a
exemplos de sucesso como
o Programa de Genética,
que é um orgulho para todos nós”.

Cursos Noturnos

C

om o intuito de propiciar a mais pessoas a possibilidade de ingresso em cursos de nível
superior, a UFLA aumentou o número de vagas
oferecidas para cursos
noturnos. Das 965 vagas
ofertadas para o segundo
semestre, 310 serão para
esta modalidade, divididas em oito cursos. Atualmente, 1.292 estudantes estão matriculados e
ativos em cursos noturnos. Os cursos começaram a ser criados a partir
de 2007, como esforço da
própria UFLA, antes do
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais (Reuni).

Empreendedorismo

Genética

E

m celebração aos 25
anos do Programa
de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de
Plantas da UFLA, o Núcleo de Estudos em Genética (GEN/UFLA) promoveu
a 15ª edição do Simpósio
Nacional de Atualização
em Genética e Melhoramento de Plantas, tendo
como tema a “Contribuição
da Genética para a Sociedade”. O Simpósio debateu
a formação profissional e
o trabalho realizado pelos
pós-graduandos atuantes
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C

om público de mais de
200 pessoas e grande
participação de micro e pequenos empresários de Lavras e região, a IX edição
do Encontro Regional de
Administração (ERA) foi
um sucesso. O evento foi
promovido pela UFLA Junior Consultoria Administrativa, do Departamento
de Administração e Economia (DAE) da UFLA.
A IX edição do ERA
teve como pontos altos da
programação as palestras
ministradas por Bernt
Entschev e Professor Menegatti – renomados nacional e internacionalmente,
além de seis minicursos
com temas voltados para

diversas áreas da administração.
O palestrante Bernt
Entschev, que falou sobre
“Desenvolvimento Profissional e Network”, ressaltou a importância da realização de eventos como o
ERA para a formação de
futuros líderes. “A UFLA
tem uma reputação impecável pelo Brasil afora, o
que demonstra que vem
fazendo um trabalho muito bem feito. Acredito que
a realização de eventos
como o ERA, que possibilitam a troca de experiências, seja parte do caminho certo para se alcançar
o sucesso profissional e
pessoal”, disse.

desenvolvimento

Apoio à criatividade
Técnicos administrativos e
professores contratados a partir
de 2000 sugerem projetos para
melhoria da Universidade

A

Pró-Reitoria de
Planejamento e
Gestão (Proplag)
lançou editais para seleção de propostas para
dois projetos inéditos na
Universidade: o Programa de Apoio aos Setores
Técnicos Administrativos (PAST) e o Programa de Apoio ao Primeiro
Projeto para Professores
(PAPP). Ao todo foram
91 propostas de servidores técnicos e 112 propostas dos professores,
número que superou as
expectativas.
De um total de 409
servidores técnico administrativos, 243 participam de propostas.
Professores de todos os
departamentos
enviaram propostas. Dos 235
professores que estavam
aptos a enviarem propostas, apenas 18 não
participaram da seleção.
A novidade está em
dar aos técnicos e aos
professores contratados
a partir de 2000 a oportunidade para sugerirem formas alternativas
de como cada setor poderá ter seu desempenho
otimizado.
Na opinião do próreitor de Planejamento e Gestão (Proplag),
João Almir Oliveira, os
programas
objetivam
valorizar a capacidade
criativa dos servidores
técnicos e docentes, visando a aumentar a eficiência no desenvolvimento de suas atividades e
em benefício dos setores

aos quais estão vinculados. “Espera-se um reflexo positivo na qualidade
dos serviços prestados
e no ensino ofertado em
nossa instituição”, avalia o pró-reitor.
Os recursos que subsidiarão os programas
são do Ministério da
Educação (MEC), por
meio de projeto apresentado pela Proplag em
2010. Trata-se de uma
forma de complementar
os recursos já investidos
por meio do Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (Reuni), que resultou na criação de novos
cursos de graduação e na
ampliação do número de
vagas para os cursos já
existentes.
Para o pró-reitor de
Extensão e Cultura, professor Magno Patto Ramalho, que leciona há 41
anos na Universidade,
os programas podem ser
vistos por vários ângulos importantes. Representam, em sua opinião,
uma oportunidade para
que os servidores técnico administrativos opinem sobre as atividades
que vivenciam. “Além de
valorizá-los como profissional, fazendo com que
os servidores se sintam
parte de uma Universidade em evolução, os
projetos trarão benefícios diretos à UFLA, com
a participação direta de
todos os segmentos que a
compõem”, enfatiza.

Os programas objetivam valorizar a
capacidade criativa dos servidores técnicos
e docentes, visando a aumentar a eficiência
no desenvolvimento de suas atividades e
em benefício dos setores aos quais estão
vinculados

Quanto ao PAFF,
o professor Magno reforça a mentalidade
aberta que o caracteriza: “Temos vivenciado
muitas transformações
na UFLA, dar voz aos
professores mais novos
é uma oportunidade
para ouvirmos novas
formas de ver a nossa
Universidade. É uma
chance de expressar
novas ideias para melhorar ainda mais o
ensino em nossa instituição. Todos nós temos
uma visão, mas isto
não quer dizer que conhecemos todos os ângulos…” reforça o professor, lembrando que
os programas são uma

evolução na forma de
gestão compartilhada.

Primeiro Projeto para
Professores (PAPP)

Programa de Apoio
aos Setores Técnicos
Administrativos

Objetiva apoiar a execução de projetos que tenham
impacto no ensino de graduação, com interface na
pesquisa científica, tecnológica, ou de inovação, ou
na extensão, realizados por
docentes da UFLA. Esta
iniciativa visa a dar suporte
para a compra de equipamentos essenciais para o
desenvolvimento de projetos voltados para avanços
qualitativos na graduação,
preferencialmente,
com
propostas pedagógicas inovadoras e, de forma complementar, estabelecer interface com a pesquisa e/ou
extensão.

Objetiva apoiar a
execução de projetos
administrativos
e/ou
técnicos que visam à
aquisição de equipamentos e/ou materiais
permanentes
essenciais para a equipe proponente
desenvolver
melhorias nos processos de trabalho, buscando o desenvolvimento do setor e melhorias
no atendimento a toda
comunidade.

Programa de Apoio ao
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Expansão com qualidade: Biblioteca Univ

U

ma expansão universitária só é válida se for acompanhada de qualidade no
que tange ao ensino, pesquisa e extensão. Foi pensando na qualidade dos
novos cursos que a UFLA
passou a oferecer nos últimos anos e em atender
aos cursos já existentes,
que a Universidade conseguiu aprovar um recurso no Ministérico da Educação (MEC) para uma
mega aquisição de livros.
Ao todo, foram cerca de
20 mil exemplares, com
um investimento próximo
a 900 mil reais. Desde que
a Biblioteca Universitária
foi criada, em 1966, esta
foi a maior aquisição de
livros em quantidade de
títulos e exemplares da
história da Universidade.
Na Biblioteca, que
tem um acervo de 260
mil exemplares, os livros
novos dão vida às estantes com informações atualizadas, favorecendo a
transformação de dados e
números em conhecimento para uma comunidade acadêmica crescente.
Para o pró-reitor de Graduação, professor João
Chrysostomo de Resende
Júnior, o acervo não passava por renovação expressiva há muitos anos.
Com a introdução de novos cursos e o aumento
do número de estudantes

4

para os cursos já consolidados, a expansão se
tornou uma necessidade
urgente. “Esta foi uma
compra sem precedentes
na história da Universidade, o que resultará na
melhoria da qualidade
dos cursos ofertados” considera.
Na opinião da diretora da Biblioteca Universitária, Vânia Natal
de Oliveira, a qualidade

do acervo tem grande influência nos índices positivos que a UFLA tem
recebido em diferentes
tipos de avaliação. “A proposta foi adquirir títulos
e exemplares suficientes
para atender aos cursos
já existentes, aos novos e
aos que ainda serão avaliados pelo MEC. Na história da Biblioteca não
temos registro de uma
compra deste porte, não

Da demanda às prateleiras
O caminho do livro desde que ele é indicado
por um professor até ser disponibilizado na
Biblioteca Universitária é complexo e longo.
Exige da equipe da Biblioteca a conferência de
cada título e a demanda de exemplares. Com
a listagem finalizada e encaminhada para a
compra, o processo licitatório é exigente em
cada detalhe. Quando o livro chega à biblioteca, ainda passa por verificação, ordenação,
catalogação de cada exemplar na base de dados, registro no patrimônio da Universidade,
identificação com código de barras e organização nas estantes. Todo o processamento
técnico de cada título leva em média 30 dias.
A capacidade da Biblioteca da UFLA é de processar cerca de seis mil livros por ano. Desta
forma, os títulos novos passarão por um filtro
de prioridade, em função da demanda de cada
curso e solicitação justificada dos professores.

versitária recebe 20 mil novos exemplares
apenas em número de títulos mas, sobretudo, em
quantidade de exemplares”, reforça.
A aquisição recorde
exigiu um trabalho conjunto da Pró-Reitoria de
Graduação, da equipe da
Biblioteca Universitária e
do setor de compras, além
da contribuição fundamental dos coordenadores
de cursos, professores e
técnicos para a prospecção das demandas.
“Este levantamento
foi aberto a toda a comunidade e sem restrição
para que todos pudessem
sugerir demandas e prioridades para enriquecer o
acervo da nossa Universidade”, enfatiza o vicereitor da UFLA, à época
pró-reitor de Planejamento e Gestão, professor José
Roberto Soares Scolforo, um dos defensores da
ideia de que a Biblioteca
passasse por uma renovação, não apenas com novos títulos, mas também
com relação à modernização dos processos e oferecimento de novas tecnologias de comunicação.
Como em todo processo licitatório, houve a
frustração de aquisição

de alguns títulos, porém,
quando o processo de verificação dos livros e disponibilização aos usuários
chegar ao fim, novo Plano

de Trabalho será elaborado para completar a renovação e para acompanhar
a expansão da UFLA nos
próximos anos.

Mais de R$ 1 milhão em livros
para a Pós-Graduação

D

esde 2006, a Fundação de Amparo à
Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig)
tem financiado a compra de livros específicos, em editais anuais, para os programas
de pós-graduação ofertados no Estado. O recurso total investido na aquisição de livros para
ampliação e renovação do acervo da Biblioteca
Universitária da UFLA, especificamente da
Fapemig, chega ao valor aproximado de 1,2
milhões de reais, somente nos últimos cinco
anos. Esta aquisição inclui títulos nacionais e
internacionais.
Com uma evidente evolução dos Programas
de Pós-Graduação em 35 anos de história, atualmente são ofertados 20 cursos de mestrado,
19 de doutorado e dois mestrados na modalidade profissional. A UFLA consolida-se, portanto,
como universidade de pesquisa, tendo contribuído para a formação de mestres e doutores e
para o desenvolvimento científico e tecnológico
de Minas Gerais. Ao todo, são cerca de dois mil
estudantes de pós-graduação matriculados na
Universidade, o que resulta em uma demanda
frequente e crescente por livros e periódicos.
De acordo com o pró-reitor de Pós-Graduação, Mozar José de Brito, os recursos bibliográficos contribuem para a melhoria da formação
do corpo discente e das pesquisas avançadas,
com reflexos na qualidade dos programas de
pós-graduação.
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Câmpus mais seguro
Universidade inaugura Posto Policial da PM e Central de Videossegurança

A

Universidade Federal de Lavras
(UFLA) sai à frente
como a primeira universidade federal de Minas Gerais a contar com um posto
comunitário fixo da Polícia
Militar em seu Câmpus. A
inauguração do Posto Policial e da Central de Videossegurança foi realizada no
final de junho, sendo uma
iniciativa da UFLA e a 6ª
Região da Polícia Militar de
Minas Gerais (PMMG). A
expectativa é que a presença
da PM no Câmpus aumente
a segurança da comunidade acadêmica, que hoje já
ultrapassa 12 mil pessoas,
e dos bairros adjacentes à
Universidade.
A parceria entre UFLA
e PM já rendeu frutos para a
comunidade acadêmica em
termos de segurança. Os registros de ocorrência dentro
do Câmpus já diminuíram
cerca de 80%, número significativo, para um período
de atuação ainda recente. A
Universidade está investindo em segurança, tanto no
que se refere aos recursos
humanos, quanto em equipamentos de última geração.
A cerimônia de inauguração contou com a presença do reitor da UFLA,
professor Antônio Nazareno
Guimarães Mendes; do comandante da 6ª Região da

6

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Wilson Gomes da Silva Junior
e do comandante do 8º Batalhão da PMMG, tenente coronel Luis Rogerio de Assis,
além de autoridades militares e civis e representantes
da comunidade acadêmica.

Central de 			
Videossegurança
A Central de Videossegurança da UFLA funcionará no segundo pavimento do
Posto Policial Comunitário e
será operada por funcionários
contratados da Universidade.
A Central receberá as imagens de 215 câmeras espalhadas em pontos estratégicos
do Câmpus, formando um
sistema de segurança para
o controle de acessos, movimentação de pessoas e para
inibir atos de vandalismo.
Todas as imagens serão
visualizadas e gravadas por
meio do servidor de gravação em tempo real, podendo ser acessadas por outros
computadores conectados à
rede. As imagens gravadas
poderão ser recuperadas e
visualizadas pela vigilância,
podendo ser convertidas em
formato de arquivo de vídeo
digital. As imagens de cada
uma das câmeras serão
registradas e gravadas 24
horas por dia, sete dias por
semana.

Parceria UFLA x
Polícia Militar

Este Posto Policial Comunitário é um marco
físico que vem coroar a parceria que já existe
entre a UFLA e a PM. Uma forte ação de
prevenção contra a criminalidade.”
Comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar de Minas
Gerais, tenente coronel Luis Rogerio de Assis

A instalação deste Posto Policial Comunitário
reforça a segurança da comunidade
acadêmica, uma das principais metas de
nossos dois mandatos. A UFLA agradece o
empenho da 6ª Região da Polícia Militar de
Minas Gerais (PMMG), em atendimento ao
nosso pleito”
Reitor da UFLA, professor Antônio Nazareno Guimarães
Mendes

Aliada à nova metodologia do Estado, a PM
retirou seu foco dos infratores e o colocou
sobre a comunidade, priorizando, a partir de
então, a proteção social”.
Comandante da 6ª Região da Polícia Militar de
Minas Gerais, coronel Wilson Gomes da Silva Junior

A UFLA mantém
parceria com a PMMG
desde a década de 80.
Em 1998, foi assinado o
primeiro Tratado de Cooperação Mútua entre
a 6ª Região de Polícia
Militar e a Universidade, que permitiu o patrulhamento militar no
Câmpus, aumentando a
segurança da comunidade acadêmica. O mesmo
tratado também permitiu a realização de estágios acadêmicos, nas
dependências da Guarnição Policial Militar
de Lavras, por parte de
docentes e discentes da
UFLA.
A partir desta parceria, outros grandes
projetos foram desenvolvidos, com destaque para
a criação do Portal Corporativo da 6ª Região,
implantação da Universidade Corporativa de
Segurança Pública, assistência ao canil e cavalaria do 8º Batalhão e,
recentemente, a criação
e implantação do programa Centro Regional
de Iniciação Esportiva
Curumim (CRIE CURUMIM), que atende a mais
de 200 crianças carentes
do município.

inovação

Rumo ao futuro tecnológico
UFLA inicia projetos inovadores na
Incubadora de Empresas de Base
Tecnológica (Inbatec)

C

om a presença
de
profissionais
inovadores,
familiares e professores, o
secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(Sectes), Nárcio Rodrigues, particiou da abertura oficial das empresas selecionadas para o processo
de incubação da Inbatec.
A incubadora apoiará a
transformação do conhecimento em soluções tecnológicas, representando um
marco da Universidade na
busca pela criação de uma
cultura de inovação.

A Inbatec, vinculada
à Pró-Reitoria de Pesquisa, tem como coordenador
o professor Wilson Magela. As empresas: TBIT
Tecnologia e Sistemas;
Agrofitness
Tecnologia
Agrícola; PreciZOO; Mita
Tecnologia; Ceres Tecnologia Agrícola; Animal Nutri; Hidrofoco; Produção de
Bioprodutos e Empresa de
Tecnologia e Soluções em
Informática terão como
foco prioritário as áreas
de agronegócio, biotecnologia, gestão ambiental e
tecnologia da informação.

Entrega simbólica da chave da Incubadora

A Inbatec faz parte de
um amplo programa de inovação, que teve início com
o Programa de Incentivo à
Inovação (PII) e será complementado com a criação
do Parque Científico e Tec-

nológico de Lavras. O objetivo é apoiar as iniciativas
empreendedoras, de modo
a ampliar a transferência
de tecnologia e o incentivo
à sua aplicabilidade. A Incubadora vem coroar a re-

UFLA forma primeira turma de
graduação a distância

O

Nova modalidade de ensino exige perseverança

Projeto Piloto representa um marco para a Universidade e serviu de incentivo
para criação de cinco novos
cursos à distância.

No mês de junho, a
Universidade Federal de
Lavras (UFLA) realizou a
colação de grau da primeira turma de graduação em
Administração, na moda-

lidade a distância. Foram
252 formandos do cursopiloto, que teve início em
2006, como parte de um
projeto do Banco do Brasil para a qualificação de

seus profissionais, além de
oferta do mesmo número
de vagas para demanda da
comunidade. A cerimônia
reuniu os formandos dos
quatro polos de apoio presencial: Lavras, Belo Horizonte, Campos Gerais e
Turmalina.
Por meio do Ambiente
Virtual de Aprendizagem
(AVA) e de um modelo de
ensino adaptado à modalidade, o curso piloto de
Administração foi marcado
por regras rígidas e pela determinação dos estudantes.
Como prova do sucesso, a
média geral desses estudantes superou a média do
curso presencial no Exame
Nacional de Desempenho
dos Estudantes (Enade),
o que denota o comprometimento dos estudantes,
dos professores e de toda a
equipe de tutores. O aprendizado serviu ainda para a

lação entre universidades
e empresas, com o governo
apoiando a integração necessária para que a inovação ocorra como ferramenta
para o desenvolvimento humano e social.

criação de outros cinco cursos: Administração Pública,
Física, Filosofia, Letras (Licenciatura Inglês e Português) e Pedagogia.
Para o coordenador
do Curso e paraninfo dos
formandos, professor Luiz
Marcelo Antonialli, a experiência serviu de aprendizado ao Departamento de
Administração e Economia
(DAE), em uma nova modalidade de ensino, que exigiu
a adaptação de conteúdos e
treinamentos no Ambiente
Virtual de Aprendizagem
(AVA). Ele destacou a perseverança da primeira turma de graduação a distância. “São alunos maduros e
disciplinados que passaram
por um exercício de determinação para conciliar
estudo, trabalho e família.
São vitoriosos e fizeram por
merecer esta conquista”,
valorizou.
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De olho no
mercado
UFLA inicia pesquisa com
cafeeiros de grãos ‘gigantes’

Impresso em
papel reciclado

E

m uma lavoura
de cafeeiros Bourbon, na Fazenda
Santa Rita, em Piumhí,
centro-oeste de Minas Gerais, uma planta diferente chamou a atenção do
proprietário, Ottogamiz
de Oliveira Júnior, e do
consultor, o engenheiro
agrônomo Florêncio Feio
de Freitas Filho. Com produtividade semelhante às
cultivares
tradicionais,
as plantas possuem folhas grandes e produzem
grãos que chegam a ter
o dobro do tamanho dos
cafés convencionais. Referência em estudos sobre
café, a Universidade Federal de Lavras (UFLA)
inicia uma pesquisa para
seleção e, provavelmente,
o lançamento de nova cultivar do cafeeiro, que já foi
apelidado de “Big Coffee”.
A pesquisa será conduzida sob a coordenação
dos professores do Departamento de Agricultura
da UFLA, Rubens José
Guimarães e Samuel Pereira de Carvalho. A coleta do material vegetal
para clonagem de plantas
e de sementes para início
do programa de melhora-

mento foi feita em visita
técnica à Fazenda. As
plantas do “Big Coffee” já
estão na terceira geração
e sua maior semelhança é
com progênies de Maragojipe; porém, com níveis de
produtividade superior. A
suspeita é de que se trata
de uma mutação natural.
O estudo vai tentar determinar a herança genética da planta e analisar a
viabilidade de selecionar
uma nova cultivar, com o
isolamento e fixação das
características de interesse.
Com a intenção de
perpetuar o genótipo diferenciado, o professor
Samuel usará a técnica
de clonagem por estaquia,
para que as plantas descendentes do “Big Coffee”
sejam idênticas à progênie original. A seleção do
novo material também
deverá ser realizada por
meio de propagação via
semente; porém, com a
desvantagem de o material ainda ser segregante (desuniforme e não
estável). A vantagem da
clonagem feita a partir
dos ramos ortotrópicos,
segundo o professor Sa-

Professores Samuel
Carvalho e Rubens
Guimarães: otimismo
com o potencial genético
dos grãos que serão
estudados.

muel, está na possibilidade de selecionar as
progênies com as características desejáveis que,
neste caso, deverão incluir frutos grandes, produtividade satisfatória,
maturação uniforme e
boa qualidade de bebida,
para que as futuras gerações sejam exatamente
iguais à planta-mãe.

Otimista com o novo estudo, o professor Rubens
ressalta a importância
da UFLA em pesquisa
cafeeira, lembrando que
existe uma demanda por
grãos maiores para atender a nichos de mercado.
De acordo com o professor, grãos do “Big Coffee”
são tão grandes que não
existem atualmente no

mercado máquinas dimensionadas para seu
beneficiamento e classificação. “O resultado deste estudo deverá ser um
café diferenciado, com
características superiores, focado principalmente no tamanho do grão.
A UFLA, mais uma vez,
quer fazer parte desta
história”, enfatiza.

Semana em comemoração aos 103 anos da UFLA

A

UFLA comemora,
no período de 5 a
11 de setembro,
103 anos de existência,
com a tradicional Sema-

na Esaliana. O site com
a programação preliminar já pode ser acessado
http://ufla.br/103anos,
com informações sobre os

eventos, fotos dos anos
anteriores, formulário de
reserva de convites para
o jantar do ex-aluno e opções de hospedagem em

Lavras. Esta edição será
especial para as turmas
de 1986 (Jubileu de Prata)
e 1961 (Jubileu de Ouro),
que receberão os Diplomas

de Honra ao Mérito.
Você é convidado especial para as comemorações
dos 103 anos da Universidade!

