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Apresentação

Prezado(a) aluno(a)

Este Guia foi elaborado especialmente para orientá-lo(a) sobre nossa Instituição,
nossa estrutura e serviços que oferecemos, visando contribuir para seu sucesso
acadêmico em sua vivência no seio da universidade e fora dela. Registramos um
panorama introdutório da UFU, ao mesmo tempo em que apresentamos as normas de
funcionamento de seu curso. Buscamos, por meio deste instrumento informativo,
orientá-lo(a) sobre como agir no âmbito da Instituição, a quem se dirigir e como
encaminhar sua vida acadêmica, de modo a ser bem sucedido nas questões relativas
aos seus direitos e deveres discentes.

Considerando a complexidade das atividades desenvolvidas na Universidade, a
vida acadêmica é pautada por prazos, datas e procedimentos, próprios de uma Instituição
de Ensino Superior. Conhecer todos estes mecanismos é muito importante para a sua
tranquilidade e sucesso.

A UFU visa formar profissionais cidadãos, sintonizados com as diversas
realidades e comprometidos com questões fundamentais para o bem-estar social. Nessa
perspectiva, registramos que, além de frequentar as aulas, uma das exigências
acadêmicas, é de grande importância para sua formação plena que você se envolva em
eventos culturais, esportivos, com ações de extensão e de pesquisa, e com outras
atividades que a Instituição poderá oferecer.

Estamos todos trabalhando com perseverança e muito zelo para assegurar que
a Universidade se perpetue como um bem público de qualidade, patrimônio de todos,
ao mesmo tempo em que desejamos ajudá-lo a construir seu futuro pessoal e
profissional. Para tanto, é fundamental que você se mantenha informado, e que participe
ativamente e se envolva neste processo.

Esperamos que você encontre neste Guia respostas a muitas de suas dúvidas e,
caso precise, colocamos toda a nossa equipe sempre à disposição para melhor orientá-
lo.

SUCESSO!

Prof. Dr. Waldenor Barros Moraes Filho
PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO
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1 - Sistema Federal de Educação Superior

De acordo com os dados do Ministério da Educação-MEC/2009, o Sistema Federal de
Educação Superior é o conjunto formado pelas instituições federais de educação superior e
pelas instituições privadas. Cabe à União manter as instituições federais públicas bem como
regular o funcionamento das instituições privadas, de forma a garantir a qualidade deste
nível da educação.

A Educação Superior organiza-se de forma administrativa, acadêmica e quanto à
formação.  A primeira classifica as instituições segundo a natureza jurídica de suas
mantenedoras em Pública (criadas por Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo e aprovado
pelo Poder Legislativo) e Privada (criadas por credenciamento junto ao Ministério da Educação).
A segunda caracteriza as instituições de ensino superior quanto à sua competência e
responsabilidade. E a terceira refere-se à formação na educação superior por meio dos cursos
de graduação, sequenciais, de extensão e dos cursos de  pós-graduação.

O órgão do MEC responsável pela Educação Superior é a Secretaria de Educação Superior
– SESu, a qual compete planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação
e implementação da política nacional de educação superior. Estão fora desse sistema as
instituições estaduais e municipais.

A estrutura da Educação Superior pode ser resumida em:

 Graduação

• Bacharelado

• Licenciatura

• Tecnologia

 Sequencial

• Formação específica

• Complementar

 Cursos de extensão

 Pós-Graduação

• Lato Sensu

• Stricto Sensu

Acesse o site do MEC para maiores informações: http://portal.mec.gov.br/sesu
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2 - Universidade Federal de Uberlândia

Em 14 de agosto de 1969, pelo Decreto-Lei No 762, foi autorizado o funcionamento da
Universidade de Uberlândia, uma fundação de direito privado, com autonomia didática,
científica, administrativa, financeira e disciplinar, formada pelas instituições isoladas de ensino
superior já existentes na cidade. Nove anos mais tarde, em 24 de maio de 1978, por disposição
do Decreto-Lei No 6.532, de 24 de maio de 1978, foi federalizada e recebeu o nome atual:
Universidade Federal de Uberlândia - UFU.

A comunidade UFU é hoje constituída por aproximadamente 16.000 alunos matriculados
nos diferentes cursos de graduação, pós-graduação, ensino fundamental, educação profissional
e ensino de línguas estrangeiras. Os servidores são em torno de 1.900 professores e cerca de
3.300 funcionários técnico-administrativos (UFU e Fundações).

Para abrigar a comunidade universitária, a UFU possui quatro (4) campi: Campus Santa
Mônica, Campus Umuarama e Campus Educação Física, instalados em Uberlândia e o Campus
do Pontal, na cidade de Ituiutaba. Conta com 3 unidades administrativas, uma situada no
Campus Santa Mônica, outra à Av. Engenheiro Diniz e outra à Rua Duque de Caxias, além de
3 fazendas experimentais (do Glória, Capim Branco e Água Limpa) e a Estação Ecológica do
Panga, que é uma unidade de conservação registrada no IBAMA, na categoria de Reserva
Particular do Patrimônio Natural, utilizada exclusivamente para aulas de campo e pesquisas
científicas de alunos de graduação, mestrado e doutorado, atendendo principalmente aos
cursos de Ciências Biológicas e Geografia.

De acordo com o Estatuto e Regimento Geral, a UFU caracteriza-se como uma fundação
pública de educação superior, ligada à Administração Federal Indireta. Sua organização e seu
funcionamento são regidos pela legislação federal, por seus próprios Estatuto e Regimento
Geral, além de normas complementares estabelecidas pelos diferentes órgãos de sua
administração superior. A UFU, por essa configuração, goza de autonomia didático-científica,
administrativa, de gestão financeira e patrimonial, nos termos da lei.

2.1 - Estruturas Acadêmica e Administrativa
De acordo com o artigo 7º do Estatuto da UFU, a estrutura da UFU é composta de:
I. Conselho de Integração Universidade-Sociedade;
II. Órgãos da Administração Superior;
III. Unidades Acadêmicas.

(Veja organograma na página 8)

2.1.1 - Conselho de Integração Universidade–Sociedade
É um órgão consultivo da Administração Superior e se constitui em espaço privilegiado

de interlocução com os vários setores da sociedade.

2.1.2 - Órgãos da Administração Superior
Cinco órgãos colegiados (conselhos) e a Reitoria compõem a Administração Superior

da UFU.
2.1.2.1 - Conselhos

• Conselho Universitário - CONSUN
É o órgão máximo de função normativa, deliberativa e de planejamento. É o órgão
responsável por traçar a política universitária que orienta a UFU em todas as suas
ações.

• Conselho Diretor - CONDIR
É o órgão consultivo e deliberativo que responde e toma decisões sobre matérias
administrativas, orçamentárias, financeiras, de recursos humanos e materiais.

• Conselho de Graduação - CONGRAD
É o órgão consultivo e deliberativo que propõe diretrizes, responde e toma decisões
diante das questões que envolvem o ensino de graduação.

• Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação - CONPEP
É o órgão consultivo e deliberativo em matérias de pesquisa e pós-graduação.
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• Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis - CONSEX
É o órgão consultivo e deliberativo em matérias relacionadas a extensão, cultura e
assuntos estudantis.

2.1.2.2 - Reitoria
É o órgão executivo central que administra, coordena, fiscaliza e superintende as

atividades da UFU. É exercida pelo Reitor, auxiliado pelo Vice-Reitor, acompanhada diretamente
pelas Pró-Reitorias, Órgãos Administrativos, Assessorias, Órgãos Suplementares e Unidades
Especiais.

2.1.2.2.1 - Pró-Reitorias

As Pró-Reitorias, responsáveis por supervisionar e coordenar as respectivas áreas de
atuação, são cinco:

• Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)  - diretamente voltada às atividades
acadêmicas de ensino. Coordena programas de apoio, fomento, acompanhamento
e avaliação das atividades propostas pelas diversas unidades acadêmicas, por ela
própria e também pelo Ministério da Educação.
O Pró-Reitor é o Prof. Dr. Waldenor Barros Moraes Filho
E-mail: prograd@ufu.br - Website: www.prograd.ufu.br
Fone: (34) 3239-4357.

• Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD)  - responsável
pelo planejamento, coordenação, supervisão, elaboração do orçamento anual da
UFU bem como execução, coordenação e desenvolvimento das atividades referentes
aos aspectos financeiros, patrimoniais e orçamentários da universidade.
O Pró-Reitor é o Prof. Dr. Valder Steffen Jr.
E-mail: proplad@reito.ufu.br. - Website: www.proplad.ufu.br
Fone: (34) 3239-4879.

• Pró-Reitoria de Recursos Humanos (PROREH) - responsável pela promoção e
gerenciamento do desenvolvimento de competências, habilidades e interação de
todos os servidores técnicos-administrativos e docentes, contribuindo para a
construção da excelência da UFU.
O Pró-Reitor é o Prof. Dr. Sinésio Gomide Júnior
E-mail: proreh@ufu.br  - Website: www.proreh.ufu.br
Fones: (34) 3239-4622/3239-4654.

• Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) - diretamente voltada às
atividades acadêmicas de Pesquisa. Coordena programas de apoio, fomento,
acompanhamento e avaliação das atividades propostas pelas diversas unidades
acadêmicas, por ela própria e também pelo Ministério da Educação.
O Pró-Reitor é o Prof. Dr. Alcimar Barbosa Soares
E-mail: propp@ufu.br - Website: www.propp.ufu.br
Fone:  (34) 3239-4335.

• Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX)  - articula, desenvolve
e coordena as atividades de extensão universitária da Instituição, incluindo as
culturais e as políticas de apoio aos estudantes, exercendo uma de suas importantes
funções - aquela que vincula ensino/pesquisa e sociedade, interagindo a Instituição
com os diversos seguimentos sociais: entidades governamentais, setor privado,
comunidades carentes, movimentos sociais e público consumidor de conhecimentos,
artes e serviços.
O Pró-Reitor é o Prof. Dr. Alberto Martins da Costa
E-mail: proreitoria@proex.ufu.br - Website: www.proex.ufu.br
Fones:(34) 3239-4842;3239-4888

Reitor
Prof. Dr. Alfredo Júlio Fernandes Neto
E-mail: reitoria@ufu.br
Fone: (34) 3239-4810

Vice-Reitor
Prof. Dr. Darizon Alves de Andrade

E-mail: reitoria@ufu.br
Fone: (34) 3239-4805
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2.1.2.2.2 - Órgãos Administrativos

Os Órgãos Administrativos estão subordinados à Reitoria, tendo como atribuição
administrar atividades de natureza técnico-administrativa, exercendo as seguintes funções:

I. prestar serviços à comunidade interna da UFU;
II. assessorar as atividades acadêmicas e administrativas da UFU;
III. propor convênios, normas, procedimentos e ações;
IV. outras funções previstas no Regimento Interno da Reitoria.

Os  Órgãos Administrativos são:
I – Auditoria Interna;
II – Centro de Educação a Distância;
III – Centro de Tecnologia da Informação;
IV – Diretoria de Avaliação Institucional;
V – Diretoria de Comunicação Social;
VI – Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais;
VII – Editora da UFU;
VIII – Gabinete do Reitor;
IX – Ouvidoria-geral;
X – Prefeitura Universitária;
XI – Procuradoria-geral;
XII – Secretaria-geral; e
XIII – Sistema de Bibliotecas.

Vale apresentar algumas informações sobre os orgãos administrativos por estarem
diretamente ligados a sua vida acadêmica. Para maiores informações, acesse o site da UFU:
www.ufu.br.

Auditoria Interna
A Auditoria Interna é um órgão de apoio e assessoramento técnico e tem por atribuição

as atividades de controle preventivo e corretivo, de fiscalização e de orientação dos atos e
fatos administrativos da UFU em assuntos contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais
e de pessoal, comunicando ao Reitor os resultados de suas ações.

Centro de Educação à Distância - CEaD
O Centro de Educação a Distância é um órgão de apoio e assessoramento técnico,

responsável por orientar e apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFU no
âmbito da educação a distância.

Centro de Tecnologia da Informação - CTI
O Centro de Tecnologia da Informação é um órgão de natureza técnica, responsável

por elaborar diagnósticos, propor normas, planejar, coordenar e controlar a estrutura e os
serviços centralizados da UFU relacionados com tecnologia da informação.

Diretoria de Avaliação Institucional
A Diretoria de Avaliação Institucional é um órgão de supervisão e assessoramento,

responsável por supervisionar e articular as ações de avaliação desenvolvidas na UFU, bem
como oferecer apoio operacional à Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Diretoria de Comunicação Social - DIRCO
      É responsável pela divulgação, circulação e socialização das notícias administrativas,

acadêmicas e sociais pertinentes à comunidade universitária.  A Assessoria de Comunicação/
ASCOM congrega diversas modalidades de ferramentas de comunicação, tais como: Jornal da
UFU, Página 9, Rádio Universitária, TV Universitária e o Boletim de Comunicação. Os materiais
impressos são distribuídos gratuitamente à comunidade acadêmica e disponíveis nos locais de
grande circulação tais como: bibliotecas, secretarias dos cursos, reitoria e outros.
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Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais - DRI
A DRI é um órgão da Universidade Federal de Uberlândia ligado à Reitoria, responsável

pela execução da política de internacionalização da Universidade. Dentre as suas atividades,
destaca-se a coordenação, no âmbito institucional, dos programas de mobilidade estudantil
através de acordos de intercâmbio internacionais firmados com Universidades estrangeiras e
interinstitucional com IFES do Brasil.

A internacionalização acadêmica através da mobilidade estudantil tem como principal
objetivo a melhoria da qualidade e ampliação da abrangência da formação acadêmica dos
estudantes da UFU. Busca-se a aproximação dos procedimentos acadêmicos adotados nas
instituições de ensino superior de diferentes países, visando o compartilhamento de iniciativas
bem sucedidas, a combinação de esforços para a busca de soluções para problemas de
âmbito mundial e a compatibilização da formação acadêmica em diversas áreas de
conhecimento, esta última visando facilitar o engajamento de pessoas de diferentes
nacionalidades em projetos de interesse comum.

Através da DRI, a UFU se empenha em motivar seus estudantes, de todas as áreas de
conhecimento, a complementar suas experiências com o mundo universitário e do trabalho
fora de seu ambiente, propondo diversas possibilidades de engajamento em programas de
mobilidade nacional e internacional, incluindo programas de estudos de um semestre ou de
um ano, estágios em empresas, realização de projetos de fim de curso, nas melhores condições
e com devida qualidade.

Maiores informações podem ser obtidas na DRI:
Assessora: Profa. Raquel Santini L. Rade; Campus Santa Mônica - Bloco 1A - Sala 1A20,
Fone: 3239-4536. E-mail: secretaria@dri.ufu.br; Website - http://www.dri.ufu.br.

Editora da UFU - EDUFU
A Editora da UFU é um órgão de natureza técnica com a finalidade de incentivar e

promover a produção literária acadêmica da UFU.

Gabinete do Reitor
O Gabinete do Reitor é um órgão de assessoramento, com atribuição de executar os

serviços técnicos administrativos de apoio ao Reitor.

Ouvidoria-Geral
A Ouvidoria-geral é um órgão executivo de assessoramento, com a finalidade de

empreender ações na defesa dos direitos individuais e coletivos da comunidade universitária
e o aperfeiçoamento das atividades institucionais destinadas a atender às comunidades interna
e externa à UFU.

Prefeitura Universitária
A Prefeitura Universitária é um órgão executivo, responsável por elaborar diagnósticos,

propor normas e coordenar as atividades de controle, conservação e manutenção do sistema
viário, do paisagismo e dos bens imóveis da UFU, bem como dos serviços de telefonia, energia
elétrica, gráfica, reprografia, protocolo, zeladoria, transporte, vigilância, gerenciamento de
resíduos, abastecimento de água potável e esgoto.

A Prefeitura Universitária conta com as seguintes Diretorias:
I – Diretoria de Infraestrutura; e
II – Diretoria de Logística.

A Diretoria de Infraestrutura é o órgão executivo responsável por elaborar diagnósticos,
propor normas, coordenar, registrar, documentar e expedir certidões das atividades de
controle, preservação, manutenção e melhoria ambiental das áreas físicas, bem como dos
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serviços de energia elétrica, gerenciamento de resíduos, esgoto e abastecimento de água
potável.

A Diretoria de Logística é o órgão executivo responsável por elaborar diagnósticos,
propor normas, coordenar, registrar, documentar e expedir certidões dos serviços de telefonia,
gráfica, reprografia, recursos audiovisuais, protocolo, zeladoria, transporte e vigilância.

Procuradoria-Geral
A Procuradoria-geral é um órgão executivo de assessoramento e tem por competência

a defesa judicial e extrajudicial dos interesses da União no âmbito da UFU, bem como as
atividades de consultoria e assessoramento jurídico à administração universitária.

Secretaria-Geral
A Secretaria-geral é um órgão de apoio e assessoramento, e tem por atribuição a

organização e direção administrativa dos trabalhos do Conselho de Integração Universidade-
Sociedade e dos Conselhos da Administração Superior, assim como pelas comunicações entre
eles e os demais órgãos.

Sistema de Bibliotecas
O Sistema de Bibliotecas é responsável por elaborar diagnósticos, propor normas,

planejar, coordenar, dirigir e controlar os serviços de seleção, aquisição, catalogação,
classificação e difusão dos materiais informacionais da UFU e tem como missão promover o
acesso à informação, por meio da sua estrutura de acervo, de serviços e da difusão de
inovações, contribuindo para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão
da comunidade universitária.

Assessorias Especiais
A Assessoria Especial da Reitoria é composta de Assessores designados pelo Reitor

para realizar projetos ou serviços de interesse da UFU.

      2.1.2.2.3 - Órgãos Suplementares

Os Órgãos Suplementares, vinculados à Reitoria, com atribuições técnicas, culturais,
desportivas, recreativas, assistenciais e outras, fornecerão apoio às atividades de ensino,
pesquisa e extensão da UFU.

Alguns Órgãos Suplementares:
- Hospital de Clínicas
- Hospital Odontológico
- Hospital Veterinário
- Diretoria de Experimentação e Produção Animal
- Diretoria de Experimentação e Produção Vegetal

Essas duas diretorias administram junto à Fundação de Desenvolvimento Agropecuário/
FUNDAP atividades de ensino, pesquisa, extensão e de produção das fazendas experimentais:
do Glória (UFU/FAEPU), Capim Branco (UFU/FAEPU) e Água Limpa (UFU/PMU).

      2.1.2.2.4 - Unidades Especiais de Ensino

As Unidades Especiais de Ensino, vinculadas à Reitoria, têm como atribuição desempenhar
atividades e exercer as funções essenciais ao desenvolvimento de:

a) Educação Básica: Escola de Educação Básica (ESEBA);
b) Educação Profissional de Nível Técnico: Escola Técnica de Saúde (ESTES).
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2.1.3 - Unidades Acadêmicas
Em 1994, motivada por aspirações de mudança no modo de gerir a Instituição, a UFU

elaborou um novo projeto estatutário. Dentre as inovações propostas, o Estatuto substituiu a
estrutura acadêmica organizada por centros (Centro de Ciências Humanas e Artes, Centro de
Ciências Biomédicas e Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas), pelas Unidades Acadêmicas
que podem ser organizadas em Institutos ou Faculdades com seus respectivos cursos de
graduação e pós-graduação.

Em 21 de dezembro de 1999, o CONSUN aprovou a criação de 27 Unidades Acadêmicas
(Institutos e Faculdades) em cujos âmbitos são realizadas todas as funções essenciais ao
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão.

A Unidade Acadêmica é o órgão básico da UFU, possui organização, estrutura e  meios
necessários para desempenhar, no seu nível, todas as atividades e exercer todas as funções
essenciais ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. Cada unidade acadêmica é
constituída pelos seguintes órgãos: Assembleia, Conselho, Diretoria, Coordenações de Cursos
(Graduação e Pós-Graduação), Coordenações de Núcleos, Órgãos Complementares,
Departamentos ou outras estruturas previstas no Regimento Interno.

Em 2006, integrada no Programa de Expansão das Universidades Públicas Brasileiras,
a UFU ampliou sua área de abrangência com a criação de um Campus Avançado na cidade de
Ituiutaba/MG – Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, totalizando 28 Unidades
Acadêmicas.

2.1.3.1 -Campi,  Unidades Acadêmicas com seus Cursos de Graduação e
Cursos de Pós-Graduação

 CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA
 Rua Benjamin Constant, 1286 - Bairro Aparecida
 CEP: 38400-678

Faculdade de Educação Física – FAEFI
Diretora: Profª. Drª. Patrícia Silvestre de Freitas
Bloco da Administração
Fone/Fax: (34) 3218-2910
E-mail: faefi@ufu.br – Website: www.faefi.ufu.br

Graduação em Fisioterapia - COFIT
Coordenador: Prof. Vander Fagundes
Fone: (34) 3218-2945
E-mail: cofit@faefi.ufu.br

Graduação em Educação Física - COLEF
Coordenador: Prof. Me. Antulho Rosa Pedroso
Fone: (34) 3218-2914; 3218-2970 - Fax: 3218-2910
E-mail: colef@ufu.br

 CAMPUS SANTA MÔNICA
 Avenida João Naves de Ávila, 2121 - Bairro Santa Mônica
 CEP: 38408-100

Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design - FAURB
Diretora: Profª. Drª. Maria Eliza Alves Guerra
Bloco 1I - Sala 43 – Fone: (34) 3239-4373
E-mail: faurb@ufu.br – Website: www.faurb.ufu.br

Graduação em Arquitetura e Urbanismo - COCAU
Coordenadora: Profª. Ma. Flávia Ballerini
Bloco 1I - Salas 39 e 41 – Fone: (34) 3239-4213
E-mail: cocau@ufu.br - Website: www.faurb.ufu.br

Graduação em Design de Interiores - COCDE
Coordenadora: Profª. Drª.  Patrícia Pimenta Azevedo Ribeiro
Bloco 1I - Salas 35 e 37 – Fone: (34) 3239-4435
E-mail: cocde@ufu.br - http://www.faurb.ufu.br/_htm/ens_DI.html

Para sua localização
em cada campus,
consulte os mapas
no final deste guia ou
acesse a homepage
da UFU – www.ufu.br
link infra-estrutura
do campus.
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Faculdade de Artes, Filosofia e Ciências Sociais – FAFCS
Diretora: Profª. Drª. Renata Bittencourt Meira
Bloco 1I – Sala 23 – Fones: (34) 3239-4424 / 3239-4422
E-mail: fafcs@ufu.br – Website: www.fafcs.ufu.br

Graduação em Artes Visuais - COART
Coordenador: Prof. Dr. Marco Antônio Pasqualini de Andrade
Bloco 1I - Sala 31 – Fone: (34) 3239-4244
E-mail: coart@ufu.br - Website: www.deart.ufu.br / www.coart.fafcs.ufu.br
Graduação em Ciências Sociais – COCIS
Coordenadora: Prof. Márcio Ferreira Souza
Bloco 1H - Sala 24 - Fone: (34) 3239-4368
E-mail: cocis@ufu.br - Website: www.sociais.ufu.br
Graduação em Filosofia – COCFI
Coordenador: Prof. Me. Wagner de Mello Elias
Bloco 1U - Sala 121 – Fone: (34) 3239-4251
E-mail: ccfilos@ufu.br - Website: www.cocfi.ufu.br
Graduação em Música – COMUS
Coordenadora: Profª. Ma. Peggy Louise Bruno Storti
Bloco 1V – Fone: (34) 3239-4214
E-mail: coorden@demac.ufu.br - Website: www.demac.ufu.br
Graduação em Teatro - COTEA
Coordenadora: Prof. Dr. Fernando Manoel Aleixo
Bloco 1V - (34) 3239-4413
E-mail: coarc@demac.ufu.br - Website: www.demac.ufu.br
Pós-Graduação em Filosofia - CPFIL
Nível: Mestrado - Início: 2006 - Conceito CAPES: 3
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva Sahd
Bloco 1U - Sala 122 – Fone: (34) 3239-4558
E-mail: posfil@fafcs.ufu.br - Website: http://www.posgrad.fil.fafcs.ufu.br
Pós-Graduação em Artes - CPART
Nível: Mestrado - Início: 2009 - Conceito CAPES: 3
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Humberto Martins Arantes
Bloco 1V - Sala Mestrado em Artes - Fone: (34) 3239-4522
E-mail: posartes@fafcs.ufu.br- Website: http://www.posgrad.art.fafcs.ufu.br

Faculdade de Ciências Contábeis – FACIC
Diretor: Prof. Dr. Ernando Antonio dos Reis
Bloco 1F – Sala 215 – Fone: (34) 3239-4176
E-mail: facic@ufu.br – Website: www.facic.ufu.br

Graduação em Ciências Contábeis - COCCI
Coordenador: Prof. MSc. Vidigal Fernandes Martins
Bloco 1F - Sala 221 - Fone/Fax: (34) 3239-4164
E-mail: cocci@ufu.br

Faculdade de Computação – FACOM
Diretor: Prof. Dr. Jamil Salem Barbar
Bloco 1B – Salas 148 e 150 – Fones: (34) 3239-4144 / 3239-4201
E-mail: diretor@facom.ufu.br - Website: www.facom.ufu.br

Graduação em Ciência da Computação - COCOM
Coordenador: Prof. Dr. Ilmerio Reis da Silva
Bloco 1B - Sala 120 – Fone: (34) 3239-4218
E-mail: cocom@ufu.br
Graduação em Sistemas de Informação - COBSI
Coordenador: Prof. Me. Marcelo Rodrigues de Sousa
Bloco 1B - Sala 79 – Fone: (34) 3239-4334
E-mail: bsi@reito.ufu.br
Pós-Graduação em Ciência da Computação - COPGC
Mestrado - Início: 2001 - Conceito CAPES: 3
Coordenador: Prof. Dr. Marcelo de Almeida Maia
Bloco 1B – Sala 119 - Fone: (34) 3239-4470 - Fax: (34) 3239-4469
E-mail: cpgfacom@ufu.br

Faculdade de Direito - FADIR
Diretor: Prof. Dr. Márcio Alexandre da Silva Pinto
Bloco 3D – Sala: 307 – Fone: (34) 3239-4226
E-mail: fadir@ufu.br – Website: www.fadir.ufu.br
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Graduação em Direito - CODIR
Coordenador: Prof. Dr. Helvécio Damis de Oliveira Cunha
Bloco 3D - Fone: (34) 3239-4228
E-mail: codir@fadir.ufu.br

Faculdade de Educação - FACED
Diretora: Profª Drª. Mara Rúbia Alves Marques
Bloco 1G - sala 156 - Fone: (34) 3239-4163 . Fax: 3239-4391
E-mail: faced@ufu.br  - website: www.faced.ufu.br

Graduação em Comunicação Social: Jornalismo - COJOR
Coordenadora: Profª. Drª. Adriana Cristina Omena dos Santos
Bloco 1G - sala 156 - Fones: (34) 3239.4471
E-mail: comus@faced.ufu.br  - website: www.faced.ufu.br
  
Graduação em Pedagogia - COCPE
Coordenadora: Profª Drª. Geovana Ferreira Melo Teixeira
Bloco 1G - sala 156 - Fones (34) 3239-4197
E-mail: cocpe@ufu.br
Graduação em Pedagogia (EAD) - COPED
Coordenação: Prof.° Dr. Eucídio Pimenta Arruda
E-mail: eucidio@faced.ufu.br
Telefone para contato: 34 3239-4056
 
Pós-Graduação em Educação - PPGED
Nível: Mestrado - Início: 1990 - Conceito (CAPES): 5
Nível: Doutorado - Início: 2006 – Conceito (CAPES): 5
Coordenadora: Prof. Dr. Carlos Henrique de Carvalho
Bloco 1G – Sala 156 - Fone: (34) 3239-4212
E-mail: ppged@faced.ufu.br - Website: www.ppged.faced.ufu.br

Faculdade de Engenharia Civil – FECIV
Diretor: Prof. Dr. Mauro Prudente
Bloco 1Y - Sala 30 – Fone: (34) 3239-4137 / Fax: (34) 3239-4159
E-mail: feciv@ufu.br - Website: www.feciv.ufu.br

Graduação em Engenharia Civil - COCEC
Coordenador: Prof. Dr. Márcio Ricardo Salla
Bloco 1Y – Fones: (34) 3239-4138/4170 - Ramal: 201 Fax: (34) 3239-4159
E-mail: cocec@ufu.br
Pós-Graduação em Engenharia Civil - PPGEC
Coordenador: Prof. Dr. Carlos Alberto Faria
Nível: Mestrado - Início:2002 - Conceito (CAPES): 3
Bloco 1Y – Sala 31 – Fone: (34) 3239-4170 - Ramal: 204 - Fax: (34) 3239 4159
E-mail: posgradcivil@ufu.br - Website: www.feciv.ufu.br/posgrad

Faculdade de Engenharia Elétrica – FEELT
Diretor: Prof. Dr. Marcelo Lynce Ribeiro Chaves
Bloco 3N – Sala 101 – Fone: (34) 3239-4701
E-mail: feelt@ufu.br - Website: www.eletrica.ufu.br

Graduação em Engenharia Biomédica – COCEB
Coordenador: Prof. Dr. Edgard Afonso Lamounier Júnior
Bloco 3N – Secretaria Acadêmica - Fone: (34) 3239-4709
E-mail: coceb@eletrica.ufu.br
Graduação em Engenharia Elétrica - COCEL
Coordenador: Prof. Dr. Kleiber David Rodrigues
Bloco 3N – Secretaria Acadêmica - Fone: (34) 3239-4708
E-mail: cocel@ufu.br
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - COPEL
Nível: Mestrado - Início: 1985 – Conceito (CAPES): 4
Nível: Doutorado - Início: 1994 - Conceito (CAPES): 4
Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Cardoso
Bloco 3N – Secretaria Acadêmica - Fones: (34) 3239-4706 / 3239-4707
E-mail: copel@ufu.br – Website: www.posgrad.eletrica.ufu.br

Faculdade de Engenharia Mecânica – FEMEC
Diretor: Prof. Dr. Ricardo Fortes de Miranda
Bloco 1M – Fones: (34) 3239-4148 / 3239-4147
E-mail: femec@mecanica.ufu.br – Website: www.mecanica.ufu.br

Graduação em Engenharia Aeronáutica - CGAER
Coordenador: Prof. Dr. Domingos Alves Rade
Bloco 1A - Sala 04 -  Fones: (34) 3239-4017
E-mail: domingos@ufu.br
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Graduação em Engenharia Mecânica - COCME
Coordenador: Prof. Dr. Ênio Pedone Bandarra Filho
Bloco 1M - Sala 121 – Fone: (34) 3239-4416
E-mail: cocme@ufu.br
Graduação em Engenharia Mecatrônica - COGMR
Coordenador: Prof. Elias Bitencourt Teodoro, PhD
Bloco 1M - Sala 116 – Fone: (34) 3239-4152
E-mail: mecatronica@mecanica.ufu.br
Pós-Graduação em Engenharia Mecânica - COPEM
Nível: Mestrado - Início: 1985 - Conceito (CAPES): 6
Nível: Doutorado - Início: 1994 - Conceito (CAPES): 6
Coordenador: Prof. Dr. Gilmar Guimarães
Bloco 1M - Sala 212 – Fone/Fax: (34) 3239-4282
E-mail: secposmec@mecanica.ufu.br

Faculdade de Engenharia Química – FEQUI
Diretora: Profª. Drª. Valéria Viana Murata
Secret.: Bloco 1K - Sala 218
Fones: (34) 3239-4292/4291/4189 – Ramal 701 ou 716  Fax: (34) 3239-4188
E-mail: secdireq@feq.ufu.br; direq@feq.ufu.br - Website:  www.feq.ufu.br

Graduação em Engenharia Química - COCEQ 
Coordenadora: Profª. Drª. Lucienne Lobato Romanielo
E-mail: coordgeq@feq.ufu.br; secgeq@feq.ufu.br
Bloco 1A – Sala 245 – Fone: (34) 3239-4142
Pós-Graduação em Engenharia Química - PPGEQ
Nível: Mestrado - Início:1994 - Conceito (CAPES): 4
Nível: Doutorado - Início:2002 - Conceito (CAPES): 4
Coordenadora: Profª. Drª. Carla Eponima Hori
Bloco 1K – Sala 216 – Fone: (34) 3239-4249
E-mail:secppgeq@feq.ufu.br;coordppgeq@feq.ufu.br-Website: www.ppgeq.feq.ufu.br

Faculdade de Gestão e Negócios - FAGEN
Diretor: Prof. Dr. Reinaldo Campos Andraus
Bloco 1F – Sala: 216 – Fone: (34) 3239-4371
E-mail: fagen@ufu.br - Website: www.fagen.ufu.br

Graduação em Gestão da Informação - COCGINF
Coordenadora: Profª. Drª. Márcia Freire de Oliveira
Bloco 1F - Sala N/A -  Fones: (34) 3239-4177
E-mail: marciafreire@fagen.ufu.br
Graduação em Administração - COCAD
Coordenador: Prof. Dr. João Bento de Oliveira Filho
Bloco 1F – Sala 218 - Fone: (34) 3239-4177
E-mail: cocad@ufu.br; jbento@ufu.br
Graduação em Administração (EAD) - COCADUAB
Coordenador: Prof. Me. Claudinê Jordão de Carvalho
Bloco 1F - Sala 226 - Fone: (34) 3210-5643
E-mail: cocaduab@fagen.ufu.br
Pós-Graduação em Administração - CPGAD
Nível: Mestrado - Início: 2003 - Conceito CAPES: 3
Coordenadora: Profª. Drª. Stella Naomi Moriguchi
Bloco 1A – Sala 05 - Fone: (34) 3239-4525
E-mail: ppgaadm@fagen.ufu.br

Faculdade de Matemática - FAMAT
Diretor: Prof. Dr. Ednaldo Carvalho Guimarães
Bloco 1F - Sala 118 – Fones: (34) 3239-4156 / 3239-4126
E-mail: famat@ufu.br – Website: www.famat.ufu.br

Graduação em Estat ís t i ca - COCEST
Coordenador: Prof. Dr. Edmilson Rodrigues Pinto
Bloco 1F - Sala 156 -  Fones: (34) 3239-4451 / 3239-4209
E-mail: cocest@famat.ufu.br

Graduação em Matemática - COCMA
Coordenador: Prof. Dr. Luís Antonio Benedetti
Bloco 1F - Sala 154 -  Fones: (34) 3239-4114 / 3239-4115 / 3239-4451
E-mail: cocma@ufu.br

Pós-Graduação em Matemática - PPMAT
Nível: Mestrado – Inicio: 2007 - Conceito (CAPES): 3
Coordenador: Prof. Dr. Edson Agustini
Bloco 1F – Sala 152 - Fone: (34) 3239-4209
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E-mail: pgmat@famat.ufu.br - Website: www.posgrad.famat.ufu.br
Instituto de Economia – IEUFU
Diretor: Prof. Dr. Clésio Lourenço Xavier
Bloco 1J – Sala 241 – Fone: (34) 3239-4157 - Fone/FAX: (34) 3239-4167
E-mail: ie@ufu.br - Website: www.ie.ufu.br

Graduação em Relações Internacionais - COCRI
Coordenador: Prof. Dr. José Rubens Damas Garlipp
Bloco 1J - Sala 241 - Fones: (34) 3239-4157; 3239-4167
E-mail: cocri@ie.ufu.br
Graduação em Ciências Econômicas - COCCE
Coordenador: Prof. Me. Fábio Henrique Bittes Terra
Bloco 1J - Sala 241 - Fone: (34) 3239-4179
E-mail: cocce@ufu.br
Pós-Graduação em Economia - CPPGE
Nível: Mestrado - Início: 1996 - Conceito (CAPES): 4
Nível: Doutorado - Início: 2007
Coordenador: Prof. Dr. Antonio César Ortega
Bloco J – Sala 249 – Fone: (34) 3239-4315
E-mail: ppge@ufu.br - Website: www.ie.ufu.br

Instituto de Física – INFIS
Diretor: Prof. Dr. Omar de Oliveira Diniz Neto
Bloco 1X – Fones: (34) 3239-4181 / 3239-4190
E-mail: infis@infis.ufu.br – Website: www.infis.ufu.br

Graduação em Física Médica - COCFISMED
Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Marletta
Bloco 1X - Sala 1x01 -  Fone: (34) 3239-4190
E-mail: cocfismed@infis.ufu.br
Graduação em Física (Licenciatura) - COFIS
Coordenador: Prof. Dr. Ademir Cavalheiro
Bloco 1A - Sala 10 - Fone: (34) 3239-4109
E-mail: cofis@ufu.br
Graduação em Física de Materiais - CFMAT
Coordenador: Prof. Dr. Eduardo Kojy Takahashi
Bloco 1X - Sala 01 - Fone: (34) 3239-4055
E-mail: cfmat@infis.ufu.br
Pós-Graduação em Física - CPFIS
Nível: Mestrado - Início: 2002 - Conceito (CAPES): 4
Nível: Doutorado - Início: 2008 - Conceito (CAPES): 4
Coordenador: Prof. Dr. Augusto Miguel Alcalde Milla
Bloco 1X - Sala s/n - Fone: (34) 3239-4309
E-mail: cpgfisica@ufu.br

Instituto de Geografia – IGUFU
Diretora: Profª. Drª. Marlene Teresinha de Muno Colesanti
Bloco 1H - Sala 18A - Fones: (34) 3239-4169 / 3239-4221 - Fax: (34) 3239-4210
E-mail: ig@ufu.br– Website: www.ig.ufu.br

Graduação em Gestão em Saúde Ambiental - COCGSA
Coordenador: Prof. Dr. Paulo Cezar Mendes
Bloco 1H - Sala 12 -  Fones: (34) 3239-4101
E-mail: cocgsa@ufu.br
Graduação em Geografia - COCGE
Coordenador: Prof. Dr. William Rodrigues Ferreira
Bloco 1H - Sala 33 - Fone: (34) 3239-4101
E-mail: cocge@ufu.br
Pós-Graduação em Geograf ia - COPGE
Nível: Mestrado - Início: 1998 - Conceito (CAPES): 5
Nível: Doutorado - Início: 2003 - Conceito (CAPES): 5
Coordenador: Prof. Dr. Samuel do Carmo Lima
Bloco H - Sala 35 – Fone: (34) 3239-4381
E-mail: posgeo@ufu.br - Website: www.posgrad.ig.ufu.br
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Instituto de História – INHIS
Diretor: Prof. Dr. Florisvaldo Paulo Ribeiro Júnior
Bloco 1H - Sala 49 – Fone: (34) 3239-4130 - Fax: 3239-4396
E-mail: inhis@ufu.br – Website: www.inhis.ufu.br

Graduação em História - COCHI
Coordenadora: Profª Drª Christina da Silva Roquette Lopreato
Bloco 1H - Sala 38 - Fone: (34) 3239-4199
E-mail: cochi@ufu.br
Pós-Graduação em História - PPGHIS
Nível: Mestrado - Início:1999 - Conceito (CAPES): 4
Nível: Doutorado - Início: 2006 - Conceito (CAPES): 4
Coordenador: Prof. Dr. Guilherme Amaral Luz
Bloco 1H – Sala 50 – Fone: (34) 3239-4395
E-mail: ppghis@inhis.ufu.br – Website: www.pos.inhis.ufu.br

Instituto de Letras e Linguística – ILEEL
Diretora: Profª. Drª. Maria Inês Vasconcelos Felice
Bloco 1U – Sala 206 – Fone: (34) 3239-4162
E-mail: ileeldir@ileel.ufu.br – ileel@ileel.ufu.br
Website: www.ileel.ufu.br

Graduação em Tradução - COTRAD
Coordenadora: Profª. Drª. Paula Godoi Arbex
Bloco 1G -  Fones: (34) 3239-4162
E-mail: cotrad@ileel.ufu.br
Graduação em Letras – COCLE
Coordenadora: Profª. Drª. Daisy Rodrigues do Vale
Bloco 1G - Sala 251- Fone: (34) 3239-4124
E-mail: cocle@ileel.ufu.br / coclesec01@ileel.ufu.br / coclesec02@ileel.ufu.br
Pós-Graduação em Letras - COPLE
Área de Concentração: Teoria Literária
Nível: Mestrado - Início: 2006 - Conceito (CAPES): 3
Coordenadora: Profª. Drª. Elaine Cristina Cintra
Bloco G - Sala 250 – Fone: (34) 3239-4162 - Ramais 6246 / 6248
E-mail: secpglet@ileel.ufu.br / copglet@ileel.ufu.br
Website: www.pgletras.ileel.ufu.br
Pós-Graduação em Estudos Linguísticos - PPGEL
Área de Concentração: Estudos em Linguística e Linguística Aplicada
Nível: Mestrado - Início: 1995 - Conceito (CAPES): 4
Nível: Doutorado – Início: 2008 - Conceito (CAPES): 4
Coordenadora: Profª. Drª. Alice Cunha de Freitas
Bloco G - Sala 256 – Fone: (34) 3239-4102
E-mail: coppgel@ileel.ufu.br; secppgel@ileel.ufu.br; atendppgel@ileel.ufu.br
Website: www.mel.ileel.ufu.br

Instituto de Química – IQUFU
Diretor: Prof. Dr. Manuel Gonzalo Hernández-Terrones
Bloco 1D  - Fones: (34) 3239-4143; 4174; 4425  - Ramal 216
E-mail: iqufu@ufu.br – mhernandez@iqufu.ufu.br - Website: www.iqufu.ufu.br

Graduação em Química - COLIQ
Coordenadora: Profª. Drª. Efigênia Amorim
Bloco 1A - Sala 235 – Fone: (34) 3239-4178
E-mail: coliq@ufu.br
Graduação em Química Industrial - COQIN
Coordenadora: Profª. Drª. Maria Lúcia Bento
Bloco 1A - Sala 233 – Fone: (34) 3239-4103
E-mail: coqin@iqufu.ufu.br
Pós-Graduação em Química - COPGQ
Nível: Mestrado - Início:1998 - Conceito (CAPES): 4
Nível: Doutorado - Início: 2006 - Conceito (CAPES): 4
Coordenador: Prof. Dr. Reinaldo Ruggiero
Bloco 1B – Sala 203b - Fone/FAX: (34) 3239-4385
E-mail: cpgquimica@ufu.br - Website: www.cpgquimica.iqufu.ufu.br
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 CAMPUS UMUARAMA - Uberlândia
 Endereço Av. Pará, n° 1.720 - Bairro Umuarama
 CEP: 38405-320
Faculdade de Medicina – FAMED
Diretor: Prof. Dr. Ben Hur Braga Taliberti
Bloco 2U – Sala 23 – Fones: (34) 3218-2133 / 3218-2328
E-mail: famed@ufu.br – Website: www.famed.ufu.br

Graduação em Enfermagem - COCEN
Coordenador: Prof. Dr. Arthur Velloso Antunes
Bloco 2U – Sala 16 - Fones: (34) 3218-2132 / 3218-2331
E-mail:  enfermagem@umuarama.ufu.br - Website: www.famed.ufu.br
Graduação em Medicina - COMED
Coordenadora: Prof. Dr. Álvaro Ribeiro Barale
Bloco 2H - Sala 08 - Fonse: (34) 3218-2234 / 3218-2802
E-mail: ccmedi@ufu.br - Website: www.famed.ufu.br
Graduação em Nutrição - CONUT
Coordenadora: Profª. Drª. Daurea Abadia de Souza
Bloco 2U – Sala 20 - Fones: (34) 3218-2084 - Fax: 3232-8620
E-mail: conut@famed.ufu.br; daureas@ufu.br - Website: www.famed.ufu.br
Pós-Graduação em Ciências da Saúde - COCSA
Nível: Mestrado - Início:1996 - Conceito (CAPES): 3
Coordenador: Prof. Dr. Carlos Henrique Martins da Silva
Bloco 2H – Sala 09 – Fone: (34) 3218-2389
E-mail: copme@ufu.br – Website: www.pgcs.famed.ufu.br

Faculdade de Medicina Veterinária – FAMEV
Diretor: Prof. Dr. César Augusto Garcia
Bloco 2T  - Sala 107 – Fone: (34) 3218-2228
E-mail: famev@ufu.br – Website: www.famev.ufu.br

Graduação em Zootecnica - COCZOA
Coordenadora: Profª. Drª. Teresinha Inês da Assumpção
Bloco 2T -  Fones: (34) 3218-2490 / 3218-2521
E-mail: zootecnia@famev.ufu.br
Graduação em Medicina Veterinária - COCVE
Coordenadora: Profª. Drª. Alessandra Aparecida Medeiros
Bloco 2T - Sala 03  - Fone: (34) 3218-2227
E-mail: cocve@ufu.br – Website: www.famev.ufu.br
Pós-Graduação em Ciências Veterinárias - COPCV
Nível: Mestrado - Início: 1999 - Conceito (CAPES): 4
Coordenador: Prof. Dr. André Luiz Quagliatto Santos
Bloco 2T -  Sala 103 – Fone: (34) 3218 -2494
E-mail: mesvet@ufu.br – Website: www.famev.ufu.br

Faculdade de Odontologia – FOUFU
Diretor: Prof. Dr. Márcio Magno Costa
Bloco 2U - Sala 02 – Fone: (34) 3218-2626
E-mail: foufu@umuarama.ufu.br - Website: www.fo.ufu.br

Graduação em Odontologia - COCOD
Coordenador: Prof. Dr. Paulo Vinícius Soares
Bloco 2U - Sala 07 – Fone: (34) 3218-2131
E-mail: cocod@umuarama.ufu.br; paulovsoares@foufu.ufu.br - Website: www.fo.ufu.br
Pós-Graduação em Odontologia - COPOD
Nível: Mestrado - Início: 2001 - Conceito (CAPES): 3
Coordenador: Prof. Dr. Flávio Domingues das Neves
Bloco 2U – Sala 07 - Fone: (34) 3218-2550
E-mail: copod@umuarama.ufu.br - Website: www.ppg.fo.ufu.br

Instituto de Biologia – INBIO
Diretor: Prof. Dr. Jimi Naoki Nakajima
Bloco 2D – Fone: (34) 3218-2243
E-mail: inbio@ufu.br - Website: www.portal.ib.ufu.br

Para sua localização
em cada campus,
consulte os mapas
no final deste guia ou
acesse a homepage
da UFU – www.ufu.br
link infra-estrutura
do campus.
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Graduação em Ciências Biológicas - COLBI
Coordenadora: Profª. Drª. Daniela Franco Carvalho Jacobucci
Bloco 2D - Sala 30 – Fone: (34) 3218-2230
E-mail: colbi1@ufu.br - Website: www.portal.ib.ufu.br
Pós-Graduação em Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais - COPEC
Nível: Mestrado - Início: 1999 - Conceito (CAPES): 5
Nível: Doutorado - Início: 2005 - Conceito (CAPES): 5
Coordenador: Prof. Dr. Paulo Eugenio Alves Macedo de Oliveira
Bloco 2D – Sala 26 – Fone: (34) 3218-2679
E-mail: ecologia@umuarama.ufu.br – Website: www.ib.ufu.br

Instituto de Ciências Agrárias – ICIAG
Diretor: Prof. Dr. Reges Eduardo Franco Teodoro
Bloco 2E - Sala 01 – Fone: (34) 3218-2225 / Ramal 200
E-mail: iciag@ufu.br – Website: www.iciag.ufu.br

Graduação em Engenharia Ambiental - COEAMB
Coordenador: Prof. Dr. Adão de Siqueira Ferreira
Bloco 2E - Sala 01 -  Fones: (34) 3218-2225
E-mail: adaoferreira@iciag.ufu.br
Graduação em Agronomia - COAGO
Coordenador: Prof. Dr. Reginaldo de Camargo
Bloco 2E – Sala 01 - Fone: (34) 3218-2225 - Ramal 210
E-mail: coago@ufu.br – Website: www.iciag.ufu.br
Pós-Graduação em Agronomia - COPAG
Nível: Mestrado - Início: 2000 - Conceito (CAPES): 4
Nível: Doutorado - início: 2007 - Conceito (CAPES): 4
Coordenador: Prof. Dr. Marcus Vinicius Sampaio
Bloco 2E - Sala 01– Fone: (34) 3218-2225 / Ramal 220 / 3218-2540
E-mail: posagro@ufu.br - Website: www.copag.iciag.ufu.br

Instituto de Ciências Biomédicas – ICBIM
Diretor: Prof. Dr. Marco Aurélio Martins Rodrigues
Bloco 2E - Sala 36 – Fones: (34) 3218-2247
E-mail: icbim@ufu.br – Website: www.icbim.ufu.br

Graduação em Biomedicina - COBME
Coordenadora: Profª. Drª. Benvinda Rosalina dos Santos
Bloco 2E - Sala  36E  - Fones: (34) 3218-2673; 3218-2200
E-mail: biomedicina@icbim.ufu.br – Website: www.icbim.ufu.br
Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas - COIPA
Nível: Mestrado - Início: 1992 - Conceito (CAPES): 4
Nível: Doutorado - Início: 2000 - Conceito (CAPES): 4
Coordenadora: Profª. Drª. Eloísa Amália Vieira Ferro
Bloco 4C – Sala 218 - Telefax: (34) 3218-2333
E-mail: coipa@ufu.br - Website: www.posgrad.icbim.ufu.br

Instituto de Genética e Bioquímica - INGEB
Diretora:  Profª. Drª. Sandra Morelli
Bloco 2E - Sala 34 – Fone: (34) 3218-2203 // (34) 3218-2054
E-mail: ingeb@ufu.br – Website: www.ingeb.ufu.br

Graduação em Biotecnologia
Coordenador: Prof. Dr. Malcon Brandeburgo Manfredi
Bloco 2E - Sala 34 – Fone: (34) 3218-2203
E-mail: ingeb@ufu.br – Website: www.ingeb.ufu.br
Pós-Graduação em Genética e Bioquímica - PPGGB
Nível: Mestrado - Início:1994 - Conceito (CAPES): 3
Nível: Doutorado - Início:1999 - Conceito (CAPES): 3
Coordenador: Prof. Dr. Mário Antônio Spanó
Bloco 2E – Sala 37 – Fone:  (34) 3218-2476
E-mail: cogeb@ufu.br - Website: www.cogeb.ufu.br

Instituto de Psicologia – IPUFU
Diretora: Profª. Drª. Áurea de Fátima Oliveira
Bloco 2C - Sala 34 – Fones: (34) 3218-2235 / 3218-2547
E-mail: fapsi@ufu.br – Website: www.ip.ufu.br
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Graduação em Psicologia - COPSI
Coordenadora:  Profª. Drª. Sílvia Maria Cintra da Silva
Bloco 2C - Sala 31 – Fone: (34) 3218-2296
E-mail: copsi@umuarama.ufu.br – Website: www.ip.ufu.br
Pós-Graduação em Psicologia - PGPSI
Nível: Mestrado - Início:2003 - Conceito (CAPES): 3
Coordenadora Pró-Tempore: Profª. Drª. Marília Ferreira Dela Coleta
Bloco 2C - Sala 54 - Fone: (34) 3218-2701
E-mail: pgpsi@fapsi.ufu.br - Website: www.pgpsi.ufu.br

 CAMPUS DO PONTAL - Ituiutaba

Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - FACIP
Rua José João Dib, n° 2545 - Bairro Progresso
Cep: 38302-000

 Diretoria
Diretora: Profª. Odaléa Aparecida Viana
E-mail: direcao@pontal.ufu.br - Fone: (34) 3268-4828

 Coordenações de cursos de graduação
Graduação em Administração - COADM
Coordenador: Prof. Alessandro Gomes Enoque
cocadm@pontal.ufu.br - Fone: (34) 3268-6897
Graduação em Ciências Biológicas - COBIP
Coordenador: Prof. Marcelo Henrique Ongaro Pinheiro
cocbio@pontal.ufu.br - Fone: (34) 3269-2195
Graduação em Ciências Contábeis - CONTI
Coordenadora: Profª. Mª Mara Alves Soares
mara@pontal.ufu.br - Fone: (34) 3268-9827
Graduação em Engenharia de Produção - COENP
Coordenado: Prof. Hilano José Rocha de Carvalho
coceprod@pontal.ufu.br

Graduação em Física - COFIP
Coordenador: Profa. Débora Coimbra Martins
cocfis@pontal.ufu.br; fisica@pontal.ufu.br - Fone: (34) 3269-2195
Graduação em Geografia - COGEO
Coordenadora: Profª. Drª. Gerusa Gonçalves Moura
gerusa@pontal.ufu.br - Fone: (34) 3268-4791
Graduação em História - COHIP
Coordenadora: Prof. José Josberto Montenegro Sousa
cochist@pontal.ufu.br  - Fone: (34) 3268-4791
Graduação em Matemática - COMAT
Coordenador: Prof. Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira
cocmat@pontal.ufu.br - Fone: (34) 3269-2195
Graduação em Pedagogia - COPED
Coordenadora: Prof.ª Drª. Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro
betania@pontal.ufu.br  - Fone: (34) 3268-4791
Graduação em Química - COQMI
Coordenador: Prof. André Luiz Bogado
cocqui@pontal.ufu.br - Fone: (34) 3269-2195
Graduação em Serviço Social - COCSS
Coordenador: Profa. Rosamalia Ferreira Guimarães
Fones: (34) 3268-4791 - E-mail: cocssocial@pontal.ufu.br

Para sua localização em
cada campus, consulte
os mapas no final deste
guia ou acesse a
homepage da UFU –
www.ufu.br , link infra-
estrutura do campus.

Bibl ioteca
Av. Francisco Salviano Pinto
Bairro Progresso
Cep: 38302-000
Fone: (34) 3262-2190

Administração
(Graduação, Recursos Humanos,
Extensão, Prefeitura de Campus e Setor
de Informática)
Rua Aldorando Jorge Amuy, nº 145
Setor Universitário -Cep: 38300-190
Fones: (34) 3268-4722; 3269-2549
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Pró-Reitor de Graduação

Prof. Dr. Waldenor Barros Moraes Filho

Direto ra de
Ensino de Graduação

D IR EN

Profª. Drª Camila Lima
Co imbra

Email: diren@prograd.ufu.br

Direto ra de
Administração  e

Contro le Acadêmico
DIRAC

Márcia  Cr ist ina Soares
Cabrera de Souza

Email: dirac@prograd.ufu.br

Diretor de
Processos Seletivos

DIRPS

Prof. Dr. Gilmar da Cunha
Sousa

Email: dirps@prograd.ufu.br

3.1.1 -  Diretoria de Ensino/DIREN
A DIREN tem por finalidade principal o desenvolvimento de ações que visem o

aprimoramento da qualidade do ensino de graduação ministrado na UFU. A Diretoria de Ensino,
dessa forma, é o órgão executivo responsável por formular e propor ações para as atividades
de graduação, bem como coordenar, apoiar, registrar, documentar e expedir certidões dos
programas e planos de ação institucionais relacionados à área da graduação.

 Algumas atividades acadêmicas à disposição dos alunos sob a responsabilidade
da DIREN

Se necessário, entre em contato: Secretraria - Bloco 1A, Sala 209 / Fone: (34) 3239 4417
a) Monitoria            (Arts. 255 ao 264, Resolução nº 02/2008, CONGRAD)

A Monitoria é uma experiência pedagógica oferecida ao discente regularmente matriculado num
curso de graduação e sob a coordenação administrativa da Diren. Considerada como uma atividade
acadêmica de natureza complementar, a Monitoria pode ser remunerada ou não-remunerada. Suas
atividades compreendem as atribuições auxiliares relativas aos encargos acadêmicos associados a
uma disciplina ou equivalente, desde que previsto no projeto pedagógico do curso. A Monitoria
desenvolve-se sob a orientação e supervisão de um professor e pode compor a sua formação para a
integralização do curso.

 Vale registrar que as atividades desenvolvidas pela monitoria não podem estar vinculadas
àquelas de caráter burocrático e administrativo, e não pode o monitor de graduação ministrar aulas ou
outra atividade didática em substituição ao professor

 O exercício da monitoria não implica vínculo empregatício com a Instituição e as atividades
deverão totalizar doze horas semanais, sem prejuízo das atividades escolares do discente.

Em nenhuma hipótese poderá haver acumulação da atividade de monitoria remunerada com
qualquer outra atividade inscrita na modalidade de bolsa, seja interna ou externa. Nessa linha, é
vedada atividade simultânea de monitoria em mais de um componente curricular.

3 - Sua Vida Acadêmica
 As informações que seguem são muito importantes para o entendimento da

organização da sua vida acadêmica, o que envolve a Pró-Reitoria de Graduação,
indiretamente a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis e Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e, direta e fundamentalmente, seu Curso.

3.1 -  Pró-Reitoria de Graduação/PROGRAD
A PROGRAD, localizada no bloco A do Campus Sta. Mônica, está diretamente voltada às

atividades acadêmicas de ensino na graduação. Inicia-se com as diversas modalidades de
ingresso, a elaboração e acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cursos, a formação
pedagógica e profissional dos alunos, a matrícula, o acompanhamento e o controle do registro
acadêmico. Assim, compete à Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD, supervisionar, assessorar
e apoiar o planejamento, a implementação e o funcionamento dos cursos de graduação da
UFU.

A estrutura básica da PROGRAD é composta pelo Pró-Reitor e três diretorias, com suas
respectivas atribuições e divisões, conforme fluxograma abaixo.



24

 A admissão de monitores será feita mediante processo seletivo dirigido pela
Coordenação de Curso, com relação às disciplinas ou equivalentes pertencentes à parte
específica do currículo, e pela Diretoria de Unidade Acadêmica, com relação àquelas oferecidas
para o ciclo comum. É exercida ao longo de um período letivo, semestral ou anual e, no
máximo 02 (dois) semestres letivos, alternados ou não. Ao final de cada período de monitoria,
o aluno deverá apresentar relatório, obtendo certificado, emitido pela PROGRAD.

Este processo de admissão deverá observar as seguintes condições:
I – a chamada para o processo seletivo deverá ser divulgada por meio  de edital, em

locais acessíveis ao discente;
II – o candidato a monitor deverá ter sido aprovado com aproveitamento na disciplina

ou equivalente à disciplina para a qual se inscreveu;
III – no requerimento de inscrição deverá constar declaração do candidato de estar

ciente das normas da monitoria e do edital de seleção;
IV- a seleção deverá ser feita com base em critérios estabelecidos no edital e na análise

do Histórico Escolar do candidato.
Para entender as atribuições do monitor bem como do professor-orientador, do

Colegiado do Curso, do Conselho da Unidade Acadêmica, da PROGRAD, consulte a Resolução
nº 02/2008/Normas de Graduação, disponível no endereço: http://www.prograd.ufu.br/
dirac.html.

Se necessário, entre em contato: Bloco 1A - Sala 218 – Fone: (34) 3239-4122 - E-mail:
bolsas@prograd.ufu.br.

b) Estágio (Arts. 248 ao 254, Resolução nº 02/2008, CONGRAD)

O estágio é um componente curricular do processo de formação profissional integrante
das dimensões do ensino, pesquisa e extensão, constituído pelas atividades que um discente
realiza junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou na comunidade em geral,
durante as quais são colocados em prática, ampliados e ou revistos os conhecimentos
adquiridos nos cursos de graduação, com o objetivo de articular teoria e prática, de forma
sistemática e orientada, tendo como objetivo básico sua capacitação profissional diante de
situações reais, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino.

O estágio terá sempre caráter curricular e se classificará em obrigatório e não obrigatório,
podendo realizar-se em campos internos e ou externos à UFU, que apresentem possibilidades
de atuação articuladas ao eixo de formação profissional do estudante, com atividades
relacionadas à sua formação acadêmica.

Os estágios deverão ser realizados sem prejuízo das outras atividades acadêmicas
previstas para a integralização curricular.

São condições para que o discente possa realizar o estágio:
I– estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação;
II– atender às normas de estágio específicas do curso;
III– observar os procedimentos e apresentar os documentos necessários para a

formalização do estágio junto à Coordenação de Estágio do Curso e à PROGRAD ou
a órgão por ela indicado.

Para a formalização do estágio curricular obrigatório e não obrigatório, o discente
deverá ter cursado, no mínimo, o 1º e 2º períodos ou primeiro ano do curso.

Em qualquer caso, os discentes só poderão realizar os seus estágios quando autorizados
pela assinatura dos Termos de Compromisso de Estágio, devidamente amparados por convênios
firmados entre a UFU e a(o) concedente.

Cabe à PROGRAD, ou a órgão por ela indicado, o gerenciamento e coordenação dos
convênios firmados entre a UFU e a(o) concedente de estágios.

Cabe a cada Colegiado de Curso elaborar as normas que deverão reger os seus
respectivos estágios obrigatórios e não obrigatórios, obedecendo ao disposto nas leis que
versam sobre a matéria e às diretrizes da Universidade.

As normas para estágio elaboradas pelos Colegiados de Curso deverão ser aprovadas
pelo Conselho da Unidade a que está ligado o curso e em seguida encaminhadas à PROGRAD,
ou a órgão por ela indicado, para conhecimento.

Cabe às Coordenações de Curso aprovar previamente a realização do estágio obrigatório
ou não obrigatório, após seleção da instituição concedente e, posteriormente, encaminhar à
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PROGRAD, ou a órgão por ela indicado, a documentação pertinente para elaboração e assinatura
do Termo de Compromisso de Estágio.

Nenhum estágio, de qualquer modalidade, acarretará vínculo empregatício entre o
estagiário e a(o) concedente, devendo a UFU assegurar, nos convênios firmados, que a(o)
concedente contrate, às suas expensas, seguro de acidentes pessoais em favor do estudante.

A instituição concedente poderá conceder ao estagiário, entre outros benefícios, bolsa
complementar a título de auxílio, vedado qualquer desconto não autorizado pelo estagiário.

Quando o estágio for realizado no âmbito da Universidade, sendo o estagiário oriundo
da própria Instituição, as despesas do seguro de acidentes pessoais serão de inteira
responsabilidade da UFU.

Para estagiários oriundos de outras instituições congêneres conveniadas, as despesas
do seguro de acidentes pessoais obedecerão ao disposto no convênio firmado.

Para compreender a natureza dos estágios e suas especificidades, consulte a Resolução
nº 02/2008/Normas de Graduação, disponível no endereço: http://www.prograd.ufu.br/
dirac.html, bem como as Normas de Estágio do seu curso.

Se necessário, entre em contato: Bloco 1A - Sala 216 - Fone: (34) 3239-4521
E-mail: nucles@prograd.ufu.br

c) Programa de Educação Tutorial (PET)

O PET é desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um docente, organizados
a partir de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior do país, sendo um grupo
por curso, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
e da educação tutorial.

São objetivos deste Programa:
• Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar.
• Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de

graduação.
• Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica,

científica, tecnológica e acadêmica.
• Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior

no país.
• Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética,

pela cidadania e pela função social da educação superior.(http://portal.mec.gov.br/
sesu)

A UFU tem atualmente 19 grupos PETs, sendo 13 grupos da Secretaria de Educação
Superior-SESu do Ministério da Educação–MEC e 6 grupos com o financiamento da própria
Universidade.

Os cursos de Graduação que têm o PET/SESu são: Agronomia, Ciências Biológicas,
Computação, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia
Química, Geografia, Letras, Matemática, Medicina e Educação Física. Os PET/Institucionais são
nos cursos de Ciências Sociais, Odontologia, Medicina Vetarinária e Educação Física, Geografia
(Pontal), Ciências Biológicas (Pontal).

Para acompanhamento das ações dos grupos PET na UFU, foi criado o Comitê Local de
Acompanhamento-CLA, formado por professores e petianos da UFU com os seguintes
objetivos:

• Acompanhar e orientar os grupos de sua IES quanto aos aspectos filosóficos,
conceituais e metodológicos do Programa de Educação Tutorial – PET, levando em
consideração o Plano de Desenvolvimento Institucional da IES e o projeto pedagógico
do curso de  graduação pertinente;

• Coordenar e participar ativamente do processo formal de acompanhamento dos
grupos sob sua coordenação;

• Referendar os processos de seleção e desligamento de alunos bolsistas dos grupos
por proposta do professor tutor;

• Emitir parecer final acerca do relatório anual dos grupos e encaminhá-lo à SESu;
• Representar o programa PET na IES;
• Orientar os membros e órgãos internos das IES quanto aos objetivos, características

e filosofia do PET a fim de garantir o bom funcionamento, assim como o planejamento
e execução de atividades dos grupos.
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Para maiores informações sobre o PET, procure a coordenação do seu curso, acesse a
homepage da PROGRAD ou entre em contato: Bloco 1A - Sala 31 – Fone: (34) 3239-4243.
E-mail: pet_ufu@prograd.ufu.br

d) Bolsas de Graduação
As Bolsas de Graduação da PROGRAD fazem parte de uma política criada para fortalecer

as ações de ensino, pesquisa e extensão dos estudantes de Graduação da UFU. São objetivos
das Bolsas de Graduação

• Incentivar o caráter interdisciplinar, visando uma formação acadêmica de qualidade,
ética e cidadã;

• Estimular a melhoria do ensino da Graduação por meio do desenvolvimento de novas
práticas e experiências pedagógicas no âmbito do curso;

• Desenvolver ações que procurem integrar o ensino, a pesquisa e a extensão;
• Propor atividades que promovam o contato dos bolsistas e demais alunos do curso

com a realidade social em que estejam inseridos, estimulando o desenvolvimento
de uma consciência do papel do estudante perantea nossa sociedade;

• Promover a integração da formação acadêmica com a futura atividade profissional.
O aluno interessado em participar do Programa deve estar matriculado em curso de

Graduação da UFU, ter bom desempenho acadêmico comprovado por meio do Histórico Escolar,
com média Geral Acumulada (MGA) igual ou superior a 60 pontos; ter cursado no mínimo
dois semestres ou um ano do curso de graduação; não receber outro tipo de bolsa da Instituição
ou de qualquer outro órgão de fomento, seja qual for a sua natureza; além de outros requisitos
mencionados em Edital divulgado pela PROGRAD/DIREN.

Para maiores informações, entre em contato: Bloco 1A - Sala 218 – Fone: (34) 3239-
4122 - E-mail: bolsas@prograd.ufu.br

e) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID da Universidade Federal

de Uberlândia, inserido no âmbito da CAPES, tem por objetivo estreitar os laços entre a
universidade e a educação básica, pela valorização do trabalho dos docentes e do cotidiano
escolar e em constante diálogo com elementos teóricos que possam auxiliar os participantes
do programa no entendimento da cultura educacional. O PIBID visa motivar os licenciandos da
UFU para que esses possam, futuramente, atuar na educação básica e promover sua melhoria.
Os alunos da licenciatura recebem bolsa e auxílio para desenvolver seus projetos nas escolas
públicas de educação de Uberlândia e Ituiutaba.

Para maiores informações, entre em contato: Bloco 1A - Sala 213 – Fone: (34) 3239-
4437 - E-mail: pibid@prograd.ufu.br

3.1.2 - Diretoria de Administração e Controle Acadêmico/DIRAC
A DIRAC é o órgão administrativo responsável pelo registro e acompanhamento das

atividades acadêmicas. Dentre as atribuições da DIRAC, temos: controle geral de matrículas;
elaboração do calendário acadêmico aprovado pelo CONGRAD; estabelecimento dos locais
onde serão ministradas as aulas e promoção da sua divulgação; registro oficial dos rendimentos
e frequências; expedição de histórico escolar, atestados, certidões e declarações sobre o
percurso de cada aluno, desde o seu ingresso até a expedição de diploma.

Essas  e outras atribuições da Dirac constam também nas Normas da Graduação,
regulamentadas pela Resolução nº 02/2008 do Conselho de Graduação da Universidade
Federal de Uberlândia de 25/01/2008, disponível no endereço: http://www.prograd.ufu.br/
dirac.html.

Se necessário, entre em contato: Bloco 1A Sala 130 / Fone (34) 3239 - 4277

Dos diversos assuntos tratados nas Normas de Graduação/Resolução 02/2008,
destacam-se aqueles que dizem respeito a sua vida acadêmica e estão direta e indiretamente
relacionados à Dirac/PROGRAD, a saber:

a) Ingresso de Discentes                           Art. 38, Resolução nº 02/2008, CONGRAD)

O ingresso nos Cursos de Graduação desta Universidade é feito por uma das seguintes
modalidades:
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I – Processo Seletivo Semestral;
II – PAIES – Programa Alternativo de Ingresso no Ensino Superior (Seriado);
III – Transferência Facultativa;
IV – Admissão de Portadores de Diploma de Curso Superior;
V – Reingresso;
VI – Convênios;
VII – Transferência ex-officio;
VIII –outra modalidade que venha a ser criada por esta Universidade.
Como exemplo deste inciso VIII, temos o PAAES -Programa de Ação Afirmativa de Ingresso

no Ensino Superior-Subprograma 2008/2011-aprovado pelo Conselho de Graduação/
CONGRAD, em 16 de setembro de 2008.

De acordo com as Normas, as modalidades de ingresso deverão ser orientadas por
edital específico, com exceção da Transferência ex-officio e dos Convênios.

b) Matrícula                            (Arts. 94 ao 105, Resolução nº 02/2008, CONGRAD)

Ato que vincula oficialmente o discente à Universidade onde ingressou por uma das
modalidades previstas nas Normas Acadêmicas, sendo a realização desta uma atribuição da
PROGRAD, por meio da DIRAC.

O candidato aprovado que apresentar à DIRAC, por escrito, a desistência da vaga no
período transcorrido de até 25%  do semestre ou ano letivo de seu ingresso perderá o vínculo
com a Instituição e será substituído pelo candidato imediatamente subsequente na lista de
classificação.

O candidato aprovado por meio de quaisquer das modalidades de ingresso previstas
nas Normas Acadêmicas que, sem justificativa, deixar de frequentar, no mínimo, 75% da
carga horária total dos componentes curriculares nos quais estiver matriculado, ministrados
durante os dez primeiros dias letivos do semestre ou ano letivo de seu ingresso, perderá o
vínculo com a Instituição e será substituído pelo candidato imediatamente subsequente na
lista de classificação.

Para cada modalidade de ingresso existem critérios, períodos e exigências específicas
de Matrícula.

Todo aluno, ao ser matriculado na UFU, recebe o REGISTRO ACADÊMICO (número de
matrícula) que é o processo de cadastramento na DIRAC, com o objetivo de estabelecer sua
vinculação à Universidade e ao respectivo curso. É por meio deste número identificatório que
você terá acesso a sua vida acadêmica bem como a solicitação de carteirinha da Biblioteca,
dentre outras.

Para maiores informações sobre a Opção e Reopção de vinculação a uma habilitação,
modalidade ou ênfase dentro do seu  curso, bem como a Mudança de Turno, devem consultar
as Normas da Graduação e as orientações do seu Curso.

c) Renovação da Matrícula        (Arts. 115 ao 120, Resolução nº 02/2008, CONGRAD)

A solicitação de renovação da matrícula será feita por componente curricular ou por
bloco de componentes, mediante formulário próprio e ou formulário eletrônico disponibilizado
pela DIRAC, via web, observados o regime do curso, pré e có-requisitos, número de vagas,
compatibilidade horária, instruções específicas decorrentes do tipo de ligação do discente
com a Universidade e prazos fixados no Calendário Acadêmico.

A solicitação de renovação da matrícula é obrigatória a cada período letivo, sendo de
inteira responsabilidade do discente, mesmo quando for efetivada por meio de seus
representantes.

Os componentes curriculares de Estágio Curricular, Monografia e Trabalho de Conclusão
de Curso obrigatoriamente também deverão atender ao parágrafo anterior.

A efetivação da renovação da matrícula somente poderá ocorrer sem choques de horários
e com o cumprimento dos có e pré-requisitos.

O Colegiado de Curso poderá autorizar a quebra de pré-requisitos nos seguintes casos:
I – formandos que estão no último semestre de integralização curricular, por uma

única vez;
II – para adaptação curricular por duas renovações de matrículas consecutivas; e
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III – discente que obteve rendimento entre 50 e 59 pontos de nota e 75% de frequência
no componente curricular, somente para o semestre subsequente.

Nos casos de quebra de pré-requisitos, o componente curricular será cursado como
có-requisito.

A não renovação da matrícula nos prazos previstos no Calendário Acadêmico será
automaticamente transformada em Trancamento Automático.

O Colegiado, em função da especificidade do curso, pode estabelecer normas
complementares para renovação de matrícula, desde que compatíveis com as Normas da
Graduação vigentes e aprovadas pelo CONGRAD.

d) Prioridade para Matrícula    (Arts. 116 ao 118 , Resolução nº 02/2008, CONGRAD)

O preenchimento das vagas nos componentes curriculares, na renovação de matrícula e
no ajuste de matrícula, será realizado na seguinte ordem de prioridade, respeitada a ordem
decrescente do Coeficiente de Rendimento Acadêmico/CRA:

I – discente regular, do curso e do turno em que a turma está alocada, tendo por
base o semestre de ingresso e que não sofreu reprovações;

II – discente formando, para integralização curricular;
III- discente do curso e do turno em que o componente curricular está alocado e

que foi anteriormente reprovado, com frequência suficiente;
IV- discente regular do curso, do mesmo turno, sem reprovações no curso, que queira

adiantar a sua integralização curricular;
V – discente regular do curso, de outro turno, sem reprovações no curso, que queira

adiantar a sua integralização curricular;
VI- discente do mesmo curso, mas de outro turno, que tenha o componente curricular

como obrigatório em seu currículo e que não tenha sofrido reprovação no
componente curricular;

VII – discente do mesmo curso, mas de outro turno e que foi anteriormente reprovado,
com frequência suficiente;

VIII –discente do curso e do turno em que a turma está alocada e que foi reprovado
anteriormente, com frequência insuficiente no componente curricular;

IX – discente de outro curso que possui o componente curricular como obrigatório em
seu currículo e que não sofreu reprovação anterior no componente curricular
requerido;

X – discente de outro curso que possui o componente curricular como obrigatório em
seu currículo, que foi anteriormente reprovado no componente curricular requerido,
com frequência suficiente; e

XI – discentes para os quais o componente curricular é oferecido como optativo.

Havendo igualdade no CRA, o desempate fundamentar-se-á no maior número de carga
horária cursada pelo discente.

Havendo necessidade de corte de discentes em determinado componente curricular,
por excesso de demanda, os discentes faltosos nos dez primeiros dias letivos terão suas
matrículas canceladas e serão substituídos por discentes classificados segundo critérios
estabelecidos nessas Normas.

e) Renovação Extemporânea         ( Art. 121, Resolução nº 02/2008, CONGRAD)

O discente que não efetuar a renovação da matrícula nos dias previstos pelo Calendário
Acadêmico deverá protocolar junto à DIRAC o requerimento de renovação extemporânea da
matrícula, com as justificativas devidamente documentadas, dirigidas ao Coordenador de
Curso, até o décimo dia letivo do semestre vigente.

O discente só terá direito à renovação extemporânea da matrícula uma única vez, salvo
em casos fortuitos ou de força maior, caracterizados na Lei Civil como acontecimentos estranhos
à ação ou à vontade humana, de efeitos previsíveis ou imprevisíveis, porém inevitáveis.

O discente com renovação extemporânea da matrícula não terá prioridade na matrícula
dos componentes curriculares, mesmo quando estiver cursando os componentes do seu
período.

Para a renovação extemporânea da matrícula é necessário o deferimento da
Coordenação de Curso. Após o deferimento da Coordenação, o discente deverá comparecer
ao Setor de Matrículas para efetivar a sua renovação e efetuar o pagamento de multa
estabelecida pelo Conselho Diretor.
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f) Matrícula em outro Curso          (Art. 122, Resolução nº 02/2008,CONGRAD)

É permitido ao discente, em cada período letivo e com a finalidade de enriquecer o seu
currículo, matricular-se em até dois componentes curriculares de outros cursos por semestre
ou ano, obedecidas às normas gerais da UFU e às instruções específicas do seu curso.

O discente poderá cursar um total máximo de oito componentes curriculares de outros
cursos nesta modalidade, desde que não ultrapasse o número de quatro componentes por
curso. São excetuados aqueles considerados como componentes curriculares equivalentes.

A solicitação deve ser encaminhada à DIRAC, no período definido no Calendário
Acadêmico. O requerimento será submetido ao Coordenador do Curso que oferece o componente
curricular, para emissão de parecer, que estará condicionado à existência de vagas, à verificação
de có e pré-requisitos, ao atendimento das especificidades do componente curricular e ética
profissional.

g) Matrícula de Aluno Ouvinte da UFU (Arts. 130 ao 133,Res. nº 02/08, CONGRAD)

Somente poderão candidatar-se a vagas como aluno ouvinte, os discentes regulares da
UFU, desde que atendam às normas gerais desta Universidade e às instruções específicas do
curso.

O discente poderá cursar um total máximo de quatro componentes curriculares  nesta
modalidade, sendo um componente por semestre ou ano.

h) Trancamento de Matrícula       (Arts. 134 ao 146, Resolução nº 02/08, CONGRAD)

O discente regular pode requerer, junto à DIRAC, o trancamento de sua matrícula, ou
seja, a suspensão parcial (trancamento parcial) ou total (trancamento geral) de suas atividades
acadêmicas e, sendo deferido, fica inteiramente responsável pelas consequências decorrentes
de seu pedido.

Para maiores esclarecimentos, consulte as Normas de Graduação e fique atento às
datas para o trancamento presentes no Calendário Acadêmico.

i) Regime Especial de Aprendizagem        (Arts. 230 ao 235, Res.nº 02/08,CONGRAD)

De acordo com as leis pertinentes ao assunto e com as Normas de Graduação, os
discentes que poderão requerer esta modalidade de aprendizagem:

I – Portadores de afecções mórbidas, congênitas ou adquiridas, que determinem
distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por incapacidade física relativa,
de ocorrência isolada ou esporádica, incompatível com a frequência aos trabalhos
escolares que consigam, a partir da conservação de qualidades intelectuais e
emocionais necessárias cumprir as atividades escolares em novos moldes. Para a
solicitação do regime, os alunos deverão entrar com a documentação necessária,
pessoalmente ou por procurador, no prazo máximo de cinco dias úteis decorridos
da instalação do processo doentio, anexando o respectivo atestado médico.

II – Alunas gestantes, a partir do oitavo mês ou do surgimento de situações decorrentes
do estado de gravidez. As alunas deverão solicitar o Regime no prazo máximo de
sessenta dias antecedentes à presumível data do parto, com anexo da declaração
médica. Em casos de complicação, as alunas têm no máximo de cinco dias úteis
para a solicitação, com a comprovação médica em anexo.

III – Participantes de congresso científico, de âmbito nacional ou internacional. Os
discentes deverão dar entrada a solicitação do Regime no prazo máximo de dez
dias antecedentes à data prevista para o início do evento, com anexo da inscrição
e, no prazo máximo de cinco dias úteis após o término do evento, apresentar
documento comprobatório à Coordenação de Curso.

 IV – Participantes de concursos e ou competições artísticas ou esportivas, de âmbito
nacional ou internacional, desde que registrados como competidores oficiais, em
documento expedido por entidade oficial. Os alunos devem solicitar o Regime no
prazo máximo de dez dias antecedentes à competição, anexando o documento
expedido pela entidade oficial na qual se encontre registrado como competidor
oficial. No máximo de cinco dias úteis após o término da competição, o aluno
deverá apresentar documento comprobatório de sua efetiva participação à
Coordenação de Curso.
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Para a concessão do Regime especial de aprendizagem referente aos casos enquadrados
nos itens I e II, a previsão de impedimento para frequentar as aulas deverá ser em período
igual ou superior a dez dias.

Para a concessão do Regime referente aos casos dos itens III e IV, os alunos que não
apresentarem à Coordenação de Curso a documentação probatória de efetiva participação no
evento citado na solicitação, no prazo previsto nas Normas de Graduação, terão os benefícios
do Regime Especial de Aprendizagem cancelados e as faltas serão registradas.

Não será concedido o regime especial de aprendizagem aos discentes que:
I – não fizerem a solicitação dentro dos prazos previstos nestas Normas;
II – não anexarem, na ocasião da solicitação, os documentos exigidos; e
III – não se submeterem à perícia médica pela Unidade específica desta Universidade,

quando for o caso.
A solicitação de regime especial de aprendizagem deverá ser protocolada no setor

responsável pelo atendimento ao discente, dirigida ao curso ao qual o discente está vinculado.
Cabe à Coordenação de Curso avaliar o pedido, levando em consideração a natureza teórica,
prática e/ou teórico-prática do(s) componente(s) curricular(es), solicitar ao(s) professor (es) a
elaboração de plano de atividades a ser cumprido pelo discente bem como comunicar ao
discente o plano de atividades e os critérios de avaliação aprovados. Deve informar também
que será de responsabilidade do discente o acompanhamento dos assuntos ministrados durante
o período de excepcionalidade. As atividades de avaliação do(s) componente(s) deverão ser
desenvolvidas na própria Instituição, nas datas previamente programadas ou, no máximo,
trinta dias após o término do regime de excepcionalidade.

A orientação para o registro dos alunos com direito ao Regime Especial de Aprendizagem
no Diário de Frequência segue junto a notificação da Coordenação do Curso.

j) Dispensa de Componentes Curriculares                          (Arts. 236 ao 247, Resolução
        nº02/2008/CONGRAD)

A dispensa de algum componente curricular é o reconhecimento do valor formativo
equivalente a componentes do currículo da UFU, obrigatório(s), optativo(s) ou facultativo(s),
cursado(s) com aproveitamento de forma regular ou isolada em IES autorizada pelo MEC.

Os discentes ingressantes que pretendam dispensa de componente(s) curricular(es)
deverão, por ocasião da matrícula, apresentar ao Coordenador de Curso a documentação
necessária para que seja organizado o seu plano de estudos.

Para a análise de dispensa de componentes curriculares, os discentes interessados
deverão apresentar Histórico Escolar original e os respectivos programas do(s) componente(s)
curricular(es) objeto da solicitação.

O discente deverá solicitar a dispensa de uma só vez, requerendo a análise de todos os
componentes curriculares cursados com aprovação.

A dispensa de componente curricular será concedida quando cursado em período que
anteceda o início dos estudos do discente nesta Universidade.

A dispensa de componentes curriculares não implica necessariamente na dispensa  dos
componentes curriculares que são pré-requisitos daqueles para os quais se concedeu dispensa.

k) Abono de Faltas                               (Art. 185, Resolução nº 02/2008,
CONGRAD)

As faltas às atividades de ensino não são abonadas.

l) Avaliação                           (Art. 165 ao 178, Resolução nº 02/2008, CONGRAD)

A avaliação é desenvolvida em cada componente curricular, abrangendo os aspectos
de assiduidade e aproveitamento acadêmico. Entende-se por assiduidade, a frequência às
atividades correspondentes a cada componente curricular. E aproveitamento, o resultado da
avaliação do discente nas atividades desenvolvidas no componente curricular.
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Para cada componente curricular serão distribuídos 100 pontos, em números inteiros
e, no mínimo, em duas oportunidades diferentes para os cursos de regime semestral e, em
três oportunidades, para os cursos de regime anual.

O Colegiado de Curso poderá elaborar normas específicas de avaliação para trabalhos
de conclusão de cursos e similares.

Para ser aprovado o discente precisa alcançar, no mínimo, 60 pontos no aspecto do
desempenho acadêmico e 75% no aspecto da assiduidade às atividades curriculares
efetivamente ministradas.

Quanto à avaliação fora de época, o professor pode, a seu critério e independentemente
de justificativas, conceder a avaliação fora de época ao discente, atendendo os prazos de
vista e revisão da avaliação.

Se o professor recusar o pedido, o aluno poderá requerer ao Colegiado de Curso outra
atividade avaliativa, no prazo de cinco dias úteis da realização da avaliação.

São considerados impedimentos para comparecer à avaliação:
I – Exercícios ou manobras efetuadas na mesma data e hora, em virtude de matrícula

no NPOR (Lei no 4.375, de 17/8/64);
II – Doença confirmada por atestado médico;
III – Luto pelo falecimento de parentes; e
IV – Qualquer outro fato relevante devidamente comprovado, a critério do Colegiado

de  Curso.
Caso o Colegiado de Curso defira o requerimento, o professor terá cinco dias úteis para

marcar a realização da avaliação.

m) Perda de Vaga                (Art. 213 ao 218, Resolução nº 02/2008, CONGRAD)

O discente perde o direito à sua vaga na UFU quando ocorrer:
I – Abandono de curso: discente atinge o limite permitido em trancamento geral

(solicitado e ou automático) e não se matricula no período letivo imediatamente
subsequente.

II – Desistência: discente que requerer a desistência de sua vaga no curso ou não
frequentar os  dez primeiros dias letivos no semestre ou ano do seu ingresso.

III – Desligamento: o discente incorre em atos disciplinares nos casos  previstos no
Estatuto e ou no Regimento Geral desta Universidade.

IV – Jubilamento: o discente não concluir o curso no tempo máximo previsto no projeto
pedagógico do curso e tiver desempenho acadêmico insuficiente.

Outras informações necessárias ao seu sucesso  e rendimento acadêmico tais como
vista e revisão da atividade avaliativa, Integralização Curricular; Permanência de Vínculo,
Abreviação do tempo de duração de curso, Dilação de Prazo e outras, deve ser consultada a
Resolução nº 02/2008/Normas de Graduação, disponível no endereço: http://
www.prograd.ufu.br/dirac.html, juntamente as Normas Específicas do seu Curso.

3.1.3 -  Diretoria de Processos Seletivos / DIRPS
Essa Diretoria tem como missão selecionar pessoas e produzir serviços relacionados,

com excelência, em Uberlândia e macro região de influência, por meio de processos confiáveis,
eficazes, transparentes, éticos e eficientes, sempre em consonância com as políticas e diretrizes
emanadas das instâncias deliberativas superiores da UFU.

Principais Concursos:

 Dois Processos Seletivos para a UFU ao ano;
 PAIES e PAAES – Três etapas anuais;
 Processo Seletivo de Transferência anual;
 Processo Seletivo – ESTES;
 Processo Seletivo para portador de diploma;
 Concursos sob demanda.

Para a realização desses Concursos, a DIRPS desenvolve várias atividades que constituem
etapas de um amplo processo que, no caso específico dos Concursos da UFU, começam a ser
realizadas por volta do mês de fevereiro e são concluídas nos meses de julho/agosto, quando
têm início os processos dos próximos concursos.

Se necessário, entre em contato: Bloco 1A - Fone: (34) 3239 4127 / 3239 4128
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3.2 -Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis/PROEX
Articula, desenvolve e coordena as atividades de extensão universitária da Instituição,

incluindo as culturais e as políticas de apoio ao estudantes, exercendo uma de suas importantes
funções - aquela que vincula ensino/pesquisa e sociedade, interagindo a Instituição com os
diversos segmentos sociais: entidades governamentais, setor privado, comunidades carentes,
movimentos sociais e público consumidor de conhecimentos, artes e serviços.

- Algumas atividades acadêmicas à disposição dos alunos sob a responsabilidade
da PROEX e suas diretorias

3.2.1 -  Diretoria de Extensão/DIREC
Exemplos das ações da Direc: Programa de Extensão, Integração UFU/Comunidade –

PEIC; Programa Institucional de Estágio Acadêmico de Extensão Remunerado – Pieex; Projeto
Rondon,  Revista em Extensão, dentre outras.

3.2.2 -  Diretoria de Culturas/DICULT
A Dicult desenvolve inúmeras atividades dentre elas o Cine UFU; Coral da UFU. A Dicult

coordena a rede de Museus, a saber: Rede de Museus é composta pelo Museu de Biodiversidade
do Cerrado, Museu Universitário de Arte – MUnA, Museu de Minerais de Rochas, Centro de
Documentação e Pesquisa em História – CDHIS, Núcleo de Preservação da Memória do Hospital
de Clínicas de Uberlândia – NPM/HCU, Museu do Índio) Museu de Minerais e Rochas; CDHIS -
Centro de Documentação e Pesquisa em História e Centro de Referência Graça do Axé.

 Para participar dos programas, projetos e eventos promovidos pelas
Diretorias de Extensão e de Culturas, você deve acessar a homepage da
Proex para obter informações sobre os editais e ações voltadas à Extensão
Universitária.

3.2.3 -  Diretoria de Assuntos Estudantis/DIRES
A DIRES tem como principal finalidade promover a execução de políticas que possam

garantir o seu ingresso, permanência e conclusão do curso. Busca contribuir para sua formação
acadêmica, integral, qualidade de vida, o exercício da cidadania crítica e para sua participação
no processo de valorização e consolidação da universidade pública, gratuita e de qualidade.

Para isso, a Dires oferece as seguintes ações:

- Programas Interdisciplinares (Serviço Social, Psicologia, Educação Física e Nutrição)

a) Programa de Incentivo à Formação de Cidadania

Visa promover eventos educativos e preventivos que possam contribuir para  a formação
ampliada pessoal, profissional, ética e política da comunidade estudantil.

b) Programa de Integração dos Estudantes Ingressantes

Tem por objetivo promover a integração dos estudantes ingressantes no contexto
universitário, realizando ações de cunho informativo e cultural que orientem os estudantes
ingressantes e pais, quanto aos serviços oferecidos pela Diretoria de Assuntos Estudantis –
DIRES.

A DIRES, por meio da Divisão de Restaurante Universitário - DIVRU, Divisão de Assistência
ao Estudante - DIASE e Divisão de Esporte e Lazer Universitário - DIESU, promove e executa
políticas estudantis, no campo da assistência social, da saúde mental, de esporte e lazer e de
alimentação.

•  Divisão de Restaurante Universitário – DIVRU

O Restaurante Universitário fornece alimentação balanceada e de qualidade à comunidade
universitária, oferecendo um sistema de self-service de almoço e jantar de segunda  a sexta-
feira  no RU do campus Santa Mônica, e almoço e jantar de segunda a sexta-feira, sábados,
domingos  e feriados no RU do campus Umuarama.

RU Santa Mônica RU Umuarama
- almoço: 11h15min às 13h15min – almoço: 10h45min às 13h15min
- jantar: 17h45 às 19h15min - jantar: 17h45min às 19h
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•  Divisão de Assistência ao Estudante – DIASE

Planeja, executa e avalia a política de assistência estudantil, por meio dos setores
SEAOS e SEAPS, desenvolvendo programas e projetos de assistência social e saúde mental.

A DIASE está localizada na Av. Cesário Alvim, 359 - Centro, com horário de atendimento
de 8h as 11h30min  e 13h30min as 17h. Informações pelo telefone 3235-2357

a) Setor de Apoio e Orientação Social – SEAOS

Tem como objetivo desenvolver e acompanhar programas e projetos que propiciem o
acesso, a permanência, e a conclusão de curso dos estudantes da UFU, prestando serviços de
assistência, apoio e orientação social, na perspectiva da inclusão social, dos direitos sociais e
da cidadania. O SEAOS desenvolve os seguintes programas e projetos:

- Programas de Acesso aos candidatos de baixa condição socioeconômica
• Projeto de Redução e Isenção na Taxa do Processo Seletivo (Vestibular);
• Projeto de Redução e Isenção na taxa do PAIES - Programa Alternativo de Ingresso

ao Ensino Superior e PAAES -Programa de Ação Afirmativa de Ingresso no Ensino
Superior;

• Projeto de Redução na Taxa do Exame de Transferência/UFU.
- Programa de Permanência

• Projeto de Bolsa Alimentação: para estudantes de baixa condição socioeconômica
(vagas limitadas);

• Projeto de Instrumental Odontológico;
• Projeto de Bolsa Permanência: propõe oferecer uma bolsa complementar referente

à moradia, destinada aos estudantes de baixa condição socioeconômica, cuja
família reside fora de Uberlândia. (vagas limitadas);

• Projeto de Bolsa Central de Línguas (CELIN): (vagas limitadas);
• Projeto de Redução nas Taxas de Expediente/UFU: redução  nas taxas de

expediente para estudantes de baixa condição socioeconômica da comunidade
interna e externa, de acordo com a resolução 03/97 do CONDIR;

• Projeto de Orientação Social;
• Projeto de Ações Educativas e Preventivas.

Para maiores informações, procure o Setor de Apoio e Orientação Social/SEAOS na Divisão
de Apoio ao Estudante/DIASE na Av. Cesário Alvim, 359, fone 3235-2356. Horário de
Atendimento: 8h - 11h e 14h - 17h e o endereço eletrônico é seaos@proex.ufu.br

b) Setor de Apoio e Orientação Psicopedagógica - SEAPS

Esse setor tem por objetivo realizar ações psicológicas preventivas/educativas e clínicas
visando atender à comunidade discente da Universidade Federal de Uberlândia, em suas
dificuldades emocionais e seus reflexos na vida acadêmica e pessoal.

Para maiores informações, procure o Setor de Apoio e Orientação Psicopedagógica/
SEAPS na Divisão de Apoio ao Estudante/DIASE na Av. Cesário Alvim, 359, fone: 3235-2363 e
horário de Atendimento: 8h - 11h e 14h - 17h e o endereço eletrônico é seaps@proex.ufu.br

•   Divisão de Esportes e Lazer Universitário – DIESU

Esta divisão planeja, executa e avalia programas e projetos de esportes, cultura e lazer,
com a finalidade de contribuir para a formação integral e qualidade de vida do universitário,
por meio de ações que propiciem a educação esportiva e o desenvolvimento de atividades
físicas, esportivas, culturais e recreativas e de oportunizar a integração e socialização do
corpo discente da UFU.  Oferece, ainda, espaço físico, materiais esportivos e serviço de apoio.

As atividades esportivas, recreativas e de lazer são realizadas no Centro Esportivo
Universitário-CEU, localizado no Campus da Educação Física à Rua Benjamin Constant, 1286
- B. Aparecida, aberto aos estudantes nos finais de semana e feriados (das 8h às 17h), sob
orientação do Setor de Esporte e Lazer - SELAZ/DIESU.

- Programa de Esportes, Cultura e Lazer Integrados

É um programa que visa integrar a comunidade UFU com universitários de outras
instituições. Exemplos de três projetos: Projeto Integrado de Esporte e Lazer, Projeto Esporte
Universitário em Extensão e Centro Esportivo Universitário - CEU/UFU.
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a) Setor de Esporte e Lazer – SELAZ
Responsável pela implantação de programas e projetos de caráter periódico e temporário

que oferecerão, de forma sistematizada, atividades físicas, esportivas competitivas, recreativas,
culturais e de lazer voltados para a integração e socialização, orientadas nas dimensões
científico-metodológicas.

- Programa de Assessoria e Desenvolvimento Esportivo-Cultural na Comunidade
UFU

Esse programa tem como objetivo atender às demandas e necessidades da comunidade/
UFU, bem como desenvolver ações de cunho esportivo, cultural e de lazer na UFU. Para tanto,
se torna necessário à inserção de células multiplicadoras nas Faculdades e Institutos por
meio de estagiários do curso de Educação Física/UFU, devidamente  selecionados e preparados,
para, através de uma política democrática de ações coordenadas, interagir com a DIESU e
setores como a  DICULT, PROGRAD e Coordenação dos Institutos e Unidades Acadêmicas, por
meio dos seguintes projetos:

• Projeto Esportes nos Cursos;
• Projeto Esportes nos Campi/UFU.

b) Setor de Educação e Treinamento Esportivo - SETRE
Responsável pela implantação de programas e projetos de caráter permanente e que

desenvolva atividades sistematizadas de educação e treinamento esportivos, orientadas pela
dimensão pedagógico–científica. Estas atividades são desenvolvidas no Centro Esportivo
Universitário, no dias letivos, em horários noturnos.

3.3 - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PROPP
A PROPP é responsável pela execução e gestão da política institucional afeita à pós-

graduação, à pesquisa e à inovação científica e tecnológica na UFU.

A PROPP tem como missão “promover e gerenciar as condições necessárias para o
desenvolvimento da pesquisa, do ensino de pós-graduação e de suas indissociáveis integrações
com a extensão, visando o desenvolvimento da capacidade de formação acadêmica, científica
e cultural do corpo docente e discente, contribuindo para a afirmação institucional da UFU na
comunidade local, regional, nacional e internacional”.

Atividade acadêmica à disposição dos alunos da Graduação sob a responsabilidade
da PROPP

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)

A PROPP viabiliza junto ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) e à FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) a
concessão de Bolsas de Iniciação Científica para os alunos regularmente matriculados em
cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento. A UFU, por meio de seu orçamento,
desenvolve uma política de ampliação destes programas através da destinação de cotas
institucionais de bolsas.

O objetivo do PIBIC é iniciar o aluno na produção do conhecimento e permitir a sua
convivência com o procedimento científico e sua integração com o ensino e a extensão. É
uma atividade de pesquisa que permite a integração da graduação com a pós-graduação na
Universidade. A PROPP divulga edital público de chamada duas vezes por ano -  primeiro
semestre, CNPQ, e segundo semestre, FAPEMIG - para participação destes programas de
Iniciação Científica. Os candidatos à Bolsa devem apresentar plano de trabalho sob a orientação
de um professor devidamente titulado.

A Bolsa tem a duração de 1 (um) ano, sendo possível a sua renovação no mesmo projeto
quando previsto no cronograma e dependendo do desempenho do aluno.

3.4 - Bibliotecas
A Biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia foi criada em 1976, com a junção

dos acervos bibliográficos de oito faculdades isoladas da cidade, cuja incorporação foi concluída
em 1978. Em 1989, foi criado o Sistema de Bibliotecas - SISBI, centralizando todas as atividades
de aquisição e processamento técnico.

O SISBI é composto por cinco bibliotecas e atende toda a comunidade acadêmica da
UFU e a comunidade de Uberlândia e região:
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• Biblioteca do Campus Santa Mônica –  Biblioteca Central – atende aos
seguintes campos de saberes: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências
Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes. Está localizada no bloco
3C, fones 3239-4224 / 3239-4141. Seu horário de funcionamento é: segunda a
sexta–feira: 7h30 as 22h15min e sábado: 13h00 as 16h45min.

• Biblioteca do Campus Umuarama – Biblioteca Setorial atende aos seguintes
campos de saberes: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. Sua
localização é Bloco 4G, fones: (34) 3218-2129/3218-2121. Seu horário de
funcionamento é: segunda a sexta–feira: 7h30 as 21h15min e sábado: 08h00 as
11h45min.

• Biblioteca do Campus Educação Física – Bibl ioteca Setorial  atende aos
seguintes campos de saberes: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. Está localizada
na Rua Benjamim Constant, 1286, fone: 3218-2924, com horário de funcionamento
de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h15min e sábado das 8h às 11h45min.

• Biblioteca do Campus Pontal – Biblioteca Setorial atende aos seguintes campos
de saberes: Ciências Biológicas, Ciências Exatas  e da Terra, Ciências Humanas e
Ciências Sociais Aplicadas. Localizada na Av. Francisco Salviano Pinto s/n, Bairro
Progresso, Cep: 38302-000, Fone:  (34) 3262-2190, e seu horário de
funcionamento é segunda a sexta-feira - 7h30 as 21h15min.

• Biblioteca da Escola Básica – Biblioteca Setorial atende à Educação Infantil e
ao Ensino Fundamental. Localizada na  Rua Adutora São Pedro, 40 B. Aparecida,
fone 3218-2906 e horário de funcionamento de segunda a sexta-feira: 7h00 as
17h30min.

A estrutura das Bibliotecas é compreendida por espaços para serviços técnicos e
administrativos, área para estudo em grupo e individual, estações de trabalho para empréstimo,
estações de trabalho para pesquisa na base local em terminais, salas para pesquisa
automatizada em bases de dados, periódicos eletrônicos e outros sites científicos, salas para
uso da coleção de som e imagem, área do acervo de periódicos,  livros, materiais multimeios
e coleções especiais, laboratório de informática (apenas na Biblioteca Umuarama), sala de
estudo 24h, hall de exposição (apenas na Biblioteca Santa Mônica), anfiteatro e sala de
reprografia.

O acervo é composto por livros, teses, partituras, obras de referência, periódicos (revistas
e jornais), além de multimeios e coleções especiais (discos em vinil, fitas cassete, compact
disc, vídeos em VHS e DVDs, textos de teatro, cartazes, catálogos de exposições, bienais e
artistas, normas técnicas e coleções especiais de livros). Esse acervo é  processado obedecendo
a padrões internacionais de qualidade, tais como:  Código de Catalogação Anglo Americano -
AACR2,  tabela de Classificação Decimal Universal (CDU) e  controle de autoridades de nomes
e assuntos baseados na Biblioteca Nacional e  na Library of Congress (LC).

Podem se inscrever nas Bibliotecas alunos, professores, técnicos administrativos  e
aposentados da UFU. Para esses usuários são oferecidos os seguintes serviços e acervos:

• Acesso aberto a todo o acervo;
• Acesso aos catálogos online para recuperação de informações de todo o acervo,

renovação e reserva de obras, através dos computadores das bibliotecas e pela
internet, no endereço < www.bibliotecas.ufu.br>;

• Empréstimo domiciliar, renovação e reserva de materiais informacionais, sendo
possível efetuar a renovação e reserva de obras via Internet;

• Acesso às salas 24h, destinadas ao estudo livre;
• Solicitação de material bibliográfico existente em outras bibliotecas do país, que

prestam o serviço de empréstimo entre bibliotecas;
• Localização e obtenção de cópias de documentos (não existentes no acervo das

bibliotecas da UFU) em outras bibliotecas,  através dos serviços COMUT, SCAD e
LIGDOC;

• Treinamento e orientação para utilização da biblioteca, normalização de trabalhos
técnicos-científicos e pesquisa automatizada em fontes de informações científicas
(bases de dados, periódicos eletrônicos e outros);

• Acesso ao laboratório de informática (somente para alunos de graduação, na
Biblioteca Umuarama);

• Acesso às salas para uso da coleção de som e imagem, para atividades didáticas,
nas Bibliotecas Santa Mônica e Umuarama;

O acesso ao acervo SISBI - Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia,
está disponível também para consulta na Internet, por meio do endereço eletrônico:
www.bibliotecas.ufu.br.
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A Biblioteca conta com uma Videoteca que se trata de um serviço de empréstimo de
fitas em videocassete. Funciona no Setor de Multimeios da Biblioteca Central, Campus Santa
Mônica, no horário de 7h30min as 22h15min.

3.5 - Outras Informações Gerais
a) Hospital de Clínicas

Presta serviços médicos à comunidade local e regional do Triângulo Mineiro, Alto
Paranaíba, Mato Grosso e Goiás. O atendimento se dá via emergência – Pronto Socorro (24h)
e, eletivamente, pelos ambulatórios. É um hospital público de ensino de grande porte e realiza
atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O Hospital de Clínicas de Uberlândia tem como missão fundamental, a promoção da
saúde e o ensino com qualidade, adequando-se às necessidades de formação de recursos
humanos. Atua nos quatro níveis de assistência: primário, secundário, terciário e quartenário,
como referência de alta complexidade para o SUS (Sistema Único de Saúde) em Uberlândia e
macrorregião. Endereço: Av. Pará, 1720 – Campus Umuarama. E-mails: iedaa@hc.ufu.br /
arinas@hc.ufu.br

b) Hospital Odontológico

O Hospital Odontológico, órgão suplementar, diretamente subordinado à Reitoria da
Universidade Federal de Uberlândia, propicia meios necessários para a consecução de seus
objetivos no que concerne às atividades de ensino clínico para alunos de graduação e de pós-
graduação em Odontologia.

Possui corpo clínico especializado, equipamentos e estrutura física compatível com as
atividades que realiza e corpo clínico administrativo que participa ativamente do sistema
local de saúde, mantendo programas de atendimento a pacientes especiais da comunidade,
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde/PMU, como o PROCEDE – Programa de
Cuidados Especiais a Doenças Estomatológicas.

Com a PROEX, apoia as ações do GISF (Grupo Interinstitucional de Saúde da Família).
Em parceria com a UFMG, desenvolve o Curso de Especialização em Saúde da Família. Oferece
condições para o desenvolvimento de projetos de extensão. Suporta as atividades preventivas
desenvolvidas em escolas públicas. Mantém programa de atenção integral na ESEBA. É campo
de estágio para alunos da ESTES. Mantém o serviço de Pronto Socorro Odontológico e Cirurgia
(CTBMF) 24 horas/dia, e oferece estágio de férias a alunos de outras instituições de ensino
odontológico do País. Mantém a CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Endereço:
Campus Umuarama – Contato - Fone: 3218-2303. E-mail: ho@umuarama.ufu.br.

c) Hospital Veterinário

Campo de ensino, pesquisa e extensão da UFU e de outras instituições, na graduação e
pós-graduação, bem como prestador de serviços à comunidade local e regional. Atende a
consultas, exames laboratoriais de patologia clínica e animal, RX, ultrassonografia,
eletrocardiograma, vacinações, internações de pequenos e grandes animais domésticos.

Funcionamento de segunda a sexta-feira de 7h as 18h. Endereço: Av. Mato Grosso, nº
3289 – Campus Umuarama. Fone: 3218-2135 / 2196. Fax 3218-2242. Website:
www.hospitalveterinario.ufu.br

3.6 - Outros Serviços à Disposição
a) Assistência Judiciária

Órgão ligado à Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis”. Tem como objetivo a aplicação
da prática jurídica real aos acadêmicos do curso de Direito e, em contrapartida, a prestação
jurisdicional a pessoas carentes. A prestação jurisdicional gratuita é concedida a pessoas
carentes da comunidade em geral, aos discentes e aos servidores da UFU, após avaliação
socioeconômica, utilizando-se o parâmetro de renda máxima do possível cliente, que foi
estipulada em dois (02) salários mínimos vigentes. O atendimento é realizado de segunda a
quinta-feira, das 13h às 17h. Informações pelo telefone 3239-4601 e fax 3239-4625.

E-mail: asjud@ufu.br.
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b) Laboratório de Línguas (LABLIN)
O Laboratório de Línguas foi criado em 14 de novembro de 1991 e é um setor da

Universidade aberto à comunidade universitária, que consiste em um sistema de
intercomunicação utilizado na aprendizagem oral de línguas, permitindo que o professor
acompanhe seus alunos, comunicando-se com eles ou em grupo, com o propósito de corrigi-
los, instruí-los e/ou avaliá-los.

No Laboratório de Línguas do ILEEL, o aluno terá oportunidade de:
1) Aprimorar sua capacidade auditiva;
2) Desenvolver sua produção oral;
3) Ter contato com diferentes pronúncias;
4) Praticar sua própria pronúncia;
5) Comparar objetivamente uma amostra de sua produção oral na  língua estrangeira,

portuguesa e literatura  com a do modelo nativo;
6) Consolidar o significado de itens lexicais e o uso de estruturas linguísticas;
7) Ter acesso a manifestações culturais autênticas, originárias da língua em estudo.

O Laboratório de Línguas permite ainda utilizar conjuntos de vídeo, com câmera, cd-
player e aparelhos de TV e gravadores de fitas cassetes e DVDs. Está em fase de estudos a
criação de instalação de TV a cabo. Os recursos do Laboratório de Línguas são advindos do
projeto de modernização das IFEs que data de 1995.

Maiores informações no bloco 1G, sala 30, Campus Santa Mônica e/ou pelo telefone
3239-4104.

c) Central de Línguas
A Central de Línguas atende em seus cursos e atividades, aos alunos, professores e

servidores técnico-administrativos da UFU (entendidos como comunidade da UFU) e seus
dependentes, aos professores da área de Letras e Linguística da rede pública (municipal,
estadual e federal) de ensino e à comunidade em geral, buscando o aprimoramento do cidadão
em sua competência comunicativa em língua estrangeira (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês
e Italiano), em língua nacional e em outras formas de linguagem, objetivando dar-lhe maiores
recursos para progredir no trabalho e em estudos simultâneos ou posteriores, graças à
utilização das competências de utilização das línguas para a comunicação em seus aspectos
da vida social e cultural, contribuindo para melhor atuação como cidadão, e melhor acesso ao
patrimônio da ciência, da tecnologia e da arte.

Maiores informações no bloco 1G, sala 212, Campus Santa Mônica e/ou pelos telefones:
(34) 3239-4072 e 3239-4073 - E-mail: celinsec03@ileel.ufu.br.
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3.7 - Informações Normativas Referentes aos Cursos
O contato acadêmico-administrativo mais próximo que você tem é com a Coordenação

do Curso no qual está matriculado. Este é o órgão articulador de um trabalho coletivo que
envolve tanto discentes quanto docentes e que permite ao curso legitimar os objetivos
propostos em seu projeto pedagógico.

Orientações e informações sobre currículo, horários de aula, notas e frequência são
facilmente obtidas na secretaria do curso. O coordenador e os professores que participam do
Colegiado de Curso são também boas fontes de informações acadêmicas.
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 Cursos em funcionamento - Duração,Tempos de Integralização, Atos de
Legalização

Ord. Cursos S Atos Legalização D.O.U. M T D   Tempo Integ.
        (em anos)

     Mín    Máx

* Tempo de integralização curricular para os ingressantes a partir do segundo semestre de 2008

 1. Administração R PORT MEC 69/2000 20/01/2000 B N/I 5 4 7

 2. Administração - EAD C RES. CONSUN 03/2006 -- B NSA 5 4 7

 3. Administração – CP C RES. CONSUN 02/2006 -- B M 5 3 7

 4. Agronomia R PORT. MEC 728/2008 24/10/2008 B I 5 5 8

 5. Arquitetura e Urbanismo R PORT. MEC 1.780/2001 09/08/2001 B I 5 5 9

 6. Artes Visuais C RES. CONSUN 10/2005 -- L/B I/N 4 3 6

 7. Biomedicina C RES. CONSUN 12/2006 -- B I 4 4 6

 8. Biotecnologia C RES. CONSUN __/200_ -- B I 5 3 6

 9. Ciências Biológicas R DEC.FED. 77427/1976 13/04/1976 L N 5 4,5 8
L I 4 3 6
B I 3,5 3 5,5

10. Ciências Biológicas – CP C RES. CONSUN 02/2006 -- B I 4,5 3 7
L I/N 4,5 3 7

 11. Ciência da Computação R PORT MEC 181/1993 11/02/1993 B I 4 3,5 7

 12. Ciências Contábeis R DEC. FED 59.447/1966 04/11/1966 B N/I 5 4 7,5

 13. Ciências Contábeis – CP C RES. CONSUN 04/2006 -- B N 5 3 7

 14. Ciências Econômicas R DEC FED 69.535/1971 12/11/1971 B I 4 4 7

 15. Ciências Sociais R PORT MEC 1.406/2002 13/05/2002 L/B M 4 3,5 6

 16. Comunicação Social: Jornalismo C RES CONSUN 25/2008 -- B I 4 3,5 6

 17. Design de Interiores C RES. CONSUN 10/2006 -- B I 4 4 6

 18. Direito R DEC. FED 52.831/1963 28/11/1963 B M/N 5 5 8

 19. Educação Física R PORT. MEC 775/2008 10/11/2008 L I 4 4 7
C RES. CONSUN 01/2007 -- B I 4,5 3 7

 20. Enfermagem R PORT. MEC 775/2008 10/11/2008 L/B I 4,5 4,5 7

 21. Engenharia Aeronáutica C RES. CONSUN 05/2009 — B I 5

 22. Engenharia Ambiental C RES. CONSUN 05/2009 — B I 5

 23. Engenharia Biomédica C RES. CONSUN 05/2006 -- B I 5 4 8

 24. Engenharia Civil R DEC. FED 78.555/1976 13/10/1976 B I 5 4,5     9(8*)

 25.  Engenharia de Produção - CP C RES. CONSUN 17/2009 — B I 5

 26. Engenharia Elétrica R DEC. FED 78.555/1976 13/10/1976 B I 5 4,5 8

 27. Engenharia Mecânica R DEC. FED 67.597/1970 18/11/1970 B I 5 4,5 9

 28. Engenharia Mecatrônica R PORT. MEC 508/2008 16/07/2008 B I 5 4 9

D.O.U. = Diário Ofícial da União (data de publicação) S = Situação Legal = R (Reconhecimento) C (Criação)
CP = Campus do Pontal M = Modalidade = B (Bacharelado) L (Licenciatura) F (Formação
Específica) D = Duração T = Turno = N (Noturno) M (Matutino) I (Integral) V (Vespertino) NSA (Não se aplica)
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D.O.U. = Diário Ofícial da União (data de publicação) S = Situação Legal = R (Reconhecimento) C (Criação)
CP = Campus do Pontal M = Modalidade = B (Bacharelado) L (Licenciatura) F (Formação Específica)
D = Duração T = Turno = N (Noturno) M (Matutino) I (Integral) NSA (Não se aplica)

Ord. Cursos S Atos Legalização D.O.U. M T D   Tempo Integ.
        (em anos)

     Mín    Máx

 29. Engenharia Química R DEC. MEC 67.597/1970 18/11/1970 B I 5 5 9

 30. Estatística C RES. CONSUN 05/2009 — B N 5

 31. Filosofia R PORT. MEC 260/2007 28/03/2007 L N 5 5 7,5
B N 4 4 6

 32. Física R PORT. MEC 217/2000 20/05/2000 L N 4,5 3 7

 33. Física - CP C RES. CONSUN 02/2006 -- L/B I 4,5 3 7
L/B N 5 3 7,5

 34. Física de Materiais R PORT. MEC 798/2008 14/11/2008 B I 4 3,5 7

 35. Física Médica C RES. CONSUN 05/2009 — B I 4

 36. Fisioterapia C RES. CONSUN 27/2008 -- B I 5 4 7

 37. Geografia R DEC. FED. 76.791/1975 16/12/1975 L/B M/N 4 3 6

 38. Geografia – CP C RES. CONSUN 02/2006 -- L/B M/N 5 3 7

 39. Gestão da Informação  C RES. CONSUN 05/2009 — B I 4

 40. Gestão em Saúde Ambiental C RES. CONSUN 05/2009 — B V 4

 41. História R DEC. FED 62.221/1968 07/02/1968 L/B M/N 4,5 3 6

 42. História – CP C RES. CONSUN 02/2006 -- L/B M/N 4,5 3 6

 43. Letras
- Inglês e Literatura da Líng. Ingl. R PORT. MEC 3.825/2005 09/11/2005 L M/ N 4 3 6,5
- Francês e Literatura da L. Franc. R PORT. MEC 4.327/2004 24/12/2004 L M/ N 4 3 6,5
- Português e Lit. da L. Portugu. R PORT. MEC 4.327/2004 24/12/2004 L M/ N 4 3 6,5
- Espanhol e Lit. da L. Espanhola C RES. CONSUN 22/2008 -- L M/ N 4 3 6,5

 44. Matemática R DEC. FED 71.335/1972 09/11/1972 L/B I 4 3 6

 45. Matemática – CP C RES. CONSUN 02/2006 -- L/B I/N 4 3 6

 46. Medicina R PORT. MEC 55/2006 13/01/2006 B I 6 6 9

 47. Medicina Veterinária R DEC. FED 79.403/1977 17/03/1977 B I 5 5 9

 48. Música
- Canto R DEC. FED 61.479/1967 06/10/1967 B I 4 3 6

R DEC. FED 79.562/1977 22/04/1977 L I 4,5 3 7
- Instrumento Acordeão R DEC. FED 61.479/1967 06/10/1967 B I 4 3 6

R DEC. FED 79.562/1977 22/04/1977 L I 4,5 3 7
- Instrumento: Flauta Doce R PORT. MEC 2.001/2004 07/07/2004 B I 4 3 6

R DEC. FED 79.562/1977 22/04/1977 L I 4,5 3 7
- Instrumento: Flauta Transversal R PORT. MEC 2.001/2004 07/07/2004 B I 4 3 6

R DEC. FED 79.562/1977 22/04/1977 L I 4,5 3 7
- Instrumento: Percussão R PORT. MEC 2.001/2004 07/07/2004 B I 4 3 6

R DEC. FED 79.562/1977 22/04/1977 L I 4,5 3 7
- Instrumento: Piano R DEC. FED 61.479/1967 06/10/1967 B I 4 3 6

R DEC. FED 79.562/1977 22/04/1977 L I 4,5 3 7
- Instrumento Viola C RES. CONSUN 08/2002 -- B I 4 3 6

C RES. CONSUN 08/2002 -- L I 4,5 3 7
- Instrumento: Violão R PORT. MEC 484/2002 25/02/2002 B I 4 3 6

R DEC. FED 79.562/1977 22/04/1977 L I 4,5 3 7
- Instrumento: violino R DEC. FED 61.479/1967 06/10/1967 B I 4 3 6

R DEC. FED 79.562/1977 22/04/1977 L I 4,5 3 7
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 49. Nutrição C RES. CONSUN 26/2008 -- B I 5 5 7,5

 50. Odontologia R PORT. MEC 728/2008 24/10/2008 B I 4 4 9

 51. Pedagogia R DEC.FED. 53.477/1964 30/01/1964 L M/N 4 4 6

 52. Pedagogia - CP C RES. CONSUN 02/2006 -- L I 4,5 3 7
L N 5 3,5 7

 53. Psicologia R PORT. MEC 212/1981 06/03/1981 F I 5 5 7,5

 54. Química R PORT. MEC 637/1980 24/12/1980 B I 4 4 7
C RES. CONSUN 09/2007 -- L N/I 4 4 7

 55. Química Industrial C RES. CONSUN 09/2007 -- B I 4 3 6

 56. Química - CP C RES. CONSUN 02/2006 -- L/B I/N 4 3 6

 57. Relações Internacionais C RES. CONSUN 24/2008 -- B I 4 4 7

 58. Serviço Social - CP C RES. CONSUN 05/2009 — B D 4

 59. Sistemas de Informação C RES. CONSUN 28/2008 -- B N 4 4 6

 60. Teatro C RES. CONSUN 10/2005 -- L/B I 4 3 6

 61. Tradução C RES. CONSUN 05/2009 — B N 4

 62. Zootecnia C RES. CONSUN 05/2009 — B I 4

Ord . C u r s o s S Atos  Lega l ização D .O .U . M T D   Tempo Integ.
        (em

ano s )
     Mín    Máx

D.O.U. = Diário Ofícial da União (data de publicação) S = Situação Legal = R (Reconhecimento) C (Criação)
CP = Campus do Pontal M = Modalidade = B (Bacharelado) L (Licenciatura) F (Formação
Específica) D = Duração T = Turno = N (Noturno) M (Matutino) I (Integral) V (Vespertino) NSA (Não se aplica)



42

Fonte: Prefeitura Universitária
Fone: (34) 3239-4358
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Fonte: Prefeitura Universitária
Fone: (34) 3239-4358
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Fonte: Prefeitura Universitária
Fone: (34) 3239-4358
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Calendário Acadêmico da Graduação para o ano letivo de 2010
Aprovado pelo Conselho de Graduação - RESOLUÇÕES Nos 25 e 26, de 13/11/2009.

JANEIRO/10 FEVEREIRO/10 MARÇO/10
D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb
        1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31

ABRIL/10 MAIO/10 JUNHO/10
D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb D om Seg Ter Qua Qu i Sex Sáb

1 2 3         1   1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30        

30 31

JULHO/10 AGOSTO/2010 SETEMBRO/10
D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb
    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

OUT UBR O/1 0 NOVE MBRO/1 0 DE ZE MBR O/10
D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb D om Seg Ter Qua Qu i Se x Sáb

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31

01 - Feriado
10 e 11 - 2a Etapa do Vestibular
12 e 14 - Reposição de Aula de 2a  feira
15 - Término do Semestre
15 - Colação de Grau Especial
30 - Prazo limite para envio de Formulário de
Registro de Resultados à DIRAC via internet

01 a 09 - Solicitação Matrícula Veteranos via
internet
11 e 12 - Matrícula dos Ingressantes
15, 16 e 17 até 14h - Recesso
18 e 19 - Matrícula dos Ingressantes  (Uberlândia)

01 - Início do Semestre
01 - Divulgação do Edital de Monitoria 2010/1
02 - Início da marcação, pelas coordenações, das
datas de Colações Oficiais
02 e 03 - Matrícula de Aluno Convênio
01 a 05 - Ajustes de Matrícula
09 e 10 - Matrícula dos Candidatos Aprovados no
Processo Seletivo de Transferência
12 - Término do prazo para solicitação de Matrícula
Extemporânea
15 - Divulgação do Edital dos PET Institucionais
17 - Término do prazo para solicitação de dispensa de
componentes curriculares
18 e 19 - Matrícula de Aluno Especial e Aluno Ouvinte
24 - Término do prazo pra solicitação de Exame de
Suficiência

02 - Recesso
12 - Término do prazo para solicitação de
Trancamento Parcial Semestral
15 - Término do prazo para solicitação de
Retificação de Notas e Faltas - 2009/2
21 - Feriado
30 - Colação de Grau Especial

01 - Feriado
10 - Término do prazo para solicitação de Dilação
de Prazo
27 - Término do prazo para solicitação de
Trancamento Parcial Anual

03 - Recesso
07 - Término do prazo para solicitação de Trancamento
Geral Semestral
09 - Término do prazo para solicitação de Opção de
Curso, Reopção de Curso, Mudança de Turno e
Permanência de Vínculo ref. 2010/2
09 - Termino do prazo para entrega de horários na
DIRAC ref. 2010/2
25 - Término do prazo para entrega na ASDRI de
documentos para mobilidade nacional ref. 2010/2
26 e 27 - 1a Etapa Vestibular
29 - Reposição de aula do sábado

02 - Colação de Grau Especial
05 - Reposição de aula de sábado
09 - Término do semestre
11 e 12 - 2a Etapa do Vestibular
19 - Prazo limite para o envio do formulário de
registro de resultados à DIRAC via internet
20 a 27 - Solicitação Matrícula Veteranos via
internet
28 a 30 - Matrícula dos Ingressantes (Uberlândia)
29 - Matrícula dos Ingressantes (Ituiutaba)

09 - Início do Semestre
09 - Divulgação do Edital de Monitoria 2010/2
09 a 13 - Ajustes de Matrícula
11 e 12 - Matrícula de Aluno Convênio
16 - Início da marcação, pelas coordenações,
das datas de Colações Oficiais
20 - Término do prazo para solicitação de
Matrícula Extemporânea
25 - Término do prazo para solicitação de
dispensa de componentes curriculares
25 e 26 - Matríc.a Aluno Especial e Aluno
Ouvinte
31 - Feriado (em Uberlândia)

03 - Término do prazo para solicitação de Exame
de Suficiência
07 - Feriado
08 - Reposição de aula de 3a feira
16 - Feriado (em Ituiutaba)
22 - Término do prazo para solicitação de
Trancamento Parcial Semestral
24 - Colação de Grau Especial

04 a 08 - Semana Acadêmica
11 - Término do prazo para solicitação de
Retificação de Notas e Faltas 2010/1
12 - Feriado
13 - Término do prazo para solicitação de
Trancamento Geral Anual
14 - Reposição de aula de 3a feira (para Uberlândia)
21 - Término do prazo para solicitação de Dilação
de Prazo

01 - Recesso
02 - Feriado
05 - Reposição de aula de 2a feira
08 - Divulgação do Edital de Bolsas PROGRAD -
2011
15 - Feriado
17 - Término do prazo para solicitação de
Trancamento Geral  Semestral
20- Recesso
22 - Término do prazo para entrega de horários
na DIRAC, ref. 2011/1
22 - Término do prazo para solicitação de Opção
de Curso, Reopção de Curso, Mudança de Turno
e Permanência de Vínculo ref. 2011/1

05 - 3a Etapa PAAES
10 - Término do prazo para entrega na ASDRI
de documentos para mobilidade nacional ref.
2011/1
12 - 2a Etapa PAAES
13 - 1a Etapa PAAES
17 - Colação de Grau Especial
21 - Término do Semestre
25 - Feriado
31 - Prazo limite para envio do formulário de
registro dos resultados à DIRAC via internet

1o Semestre - 108 dias letivos - Segunda   18;  Terça     18; Quarta   18; Quinta     18;  Sexta    18;  Sábado   18
2o Semestre – 108 dias letivos - Segunda   18;  Terça     18; Quarta   18; Quinta     18;  Sexta    18;  Sábado   18


