CONHEÇA A UEMG

UNIDADES DO CAMPUS BH
Escola de Design
Av. Antônio Carlos, 7545 São Luiz BH MG 31270 010
(31) 3439 6501 (31) 3439 6525
escola.design@uemg.br
Escola de Música
Rua Riachuelo, 1321 Padre Eustáquio BH MG 31170 000
(31) 3479 8303 (31) 3479 8316
sec.esmu@uemg.br
Escola Guignard
Rua Ascânio Burlamarque, 540 Mangabeiras BH MG 30315 030
(31) 3194 9304 (31) 3194 9303
sec.guignard@uemg.br
Faculdade de Educação
Rua Paraíba, 29 Funcionários BH MG 30130 150
(31) 3239 5900 (31) 3239 5907
fae@uemg.br
Faculdade de Políticas Públicas
Rua Major Lopes, 574 São Pedro BH MG 30330 050
(31) 3194 2505
fapp.tancredoneves@uemg.br

REITORIA
Rua Rio de Janeiro, 1801 Lourdes BH MG 30160 042
(31) 3330 1500 (31) 3330 1570 www.uemg.br
COPEPS
Rua Major Lopes, 574 São Pedro BH MG 30330 050
(31) 3194 2500 (31) 3194 2501 copeps@uemg.br
CENPA - CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA / NAE - NÚCLEO
DE APOIO AO ESTUDANTE
Rua Major Lopes, 574/5º São Pedro BH MG 30330 050
(31) 3194 2517 cenpa@uemg.br

UNIDADES DOS CAMPI INTERIOR
Barbacena
Av. Coronel José Máximo, 200 São Sebastião Barbacena MG 36202 284
(32) 3362 7385 (32) 3362 7431
barbacena@uemg.br
Frutal
Av. Professor Mário Palmerio, 1001 Universitário Frutal MG 38200 000
(34) 3423 2700 (34) 3423 2727
www.uemgfrutal.org.br | uemgfrutal@uemgfrutal.org.br
João Monlevade
Av. Brasília,1304 Baú João Monlevade MG 35930 314
(31) 3851 8528/3851 8493 (31) 3851 1601 ramal 208
faenge@uemg.br
Leopoldina
Rua General Olimpio Mourão Filho, s/n Pirineus MG 36700 000
(32) 3441 3905 (32) 3694 4285
leopoldina@uemg.br
Poços de Caldas
Rua Corumbá, 72 Bairro Jardim dos Estados Poços de Caldas MG 37701 100
(35) 3714 3004 (35) 3714 3128
ame@ame.br
Ubá
Av. Olegário Maciel, 1427 Industrial Ubá MG 36500 000
(32) 3532 2459
secretaria.uba@uemg.br

PROCAN
Inscrições • 18 a 31 de julho
Programa de Seleção Socioeconômico para solicitação de isenção da
taxa de inscrição no Processo Seletivo e de reserva de vagas - que
permite a candidatos carentes concorrer a vagas na universidade com
candidatos com a mesma realidade socioeconômica.

PROCESSO SELETIVO UEMG 2012
Inscrições • 19 de setembro a 7 de outubro
Valor da taxa de inscrição • R$ 110,00

Provas de Habilidades Específicas

(Somente para a Escola de Música e Escola Guignard)

• 29 e 30 de outubro

1ª fase de provas específicas Escola de Música

• 5 e 6 de novembro

2ª fase de provas específicas para a Escola de Música e Escola Guignard

• 11 de novembro

Divulgação dos resultados das provas de habilidade específica na internet

PROVAS GERAIS (todos os cursos) • 27 de novembro
Resultado Final • 20 de dezembro
A COPEPS informa que no vestibular desse ano ainda não serão
utilizadas as notas do ENEM

INFORMAÇÕES
(31) 3194 2500 (31) 3194 2501 | www.uemg.br

Cursos de Pós-Graduação
Stricto Sensu
•Mestrado em Educação
•Mestrado em Design
•Mestrado em Engenharia de Materiais - REDEMAT
•Doutorado em Engenharia de Materiais - REDEMAT

Lato Sensu
•Artes Plásticas e Contemporaneidade
•Arte-Educação
•Design de Móveis
•Design de Jóias
•Educação Ambiental
•Educação, Comunicação e Tecnologia
•Educação Infantil
•Ensino e Pesquisa no Campo da Arte e da Cultura
•Educação de Jovens e Adultos: Múltiplas Perspectivas
•Gestão do Design em Micro e Pequenas Empresas
•Gestão Pública para Resultados
•Meditação em Arte, Cultura e Educação
•Meio Ambiente: Gestão, Saúde e Biotecnologia
•Música Brasileira: Práticas Interpretativas
•Princípios e Recursos Pedagógicos em Música
(Belo Horizonte e Visconde do Rio Branco)
•Psicopedagogia Clínica e Institucional
•Práticas Educativas, Inclusão para a Diversidade
•Tecnologias Ambientais Aplicadas à Mineiração e Siderurgia

A Universidade do Estado de Minas Gerais foi criada em 1989 e nesses
vinte e dois anos de existência tem direcionado suas ações no sentido
de se expandir e crescer como instituição multicampi e de se consolidar
como universidade pública e gratuita. Em decorrência da finalidade que
determinou sua criação tem-se voltado para o desenvolvimento das
ciências, da tecnologia, da filosofia, das letras, das artes e das políticas
públicas e para formação de profissionais, observando o princípio da
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.
Para além das unidades do CAMPUS BH: Escola Guignard, Escola
de Design, Escola de Música, Faculdade de Educação e Faculdade de
Políticas Públicas Tancredo Neves, foram criadas Unidades de Ensino
Superior em Barbacena, Frutal, João Monlevade, Leopoldina, Ubá e o
curso fora de sede da FaE/CBH/UEMG em Poços de Caldas. A oferta
de cursos tem buscado contribuir para a formação de profissionais
e para a produção e difusão de conhecimentos, que reflitam os
problemas, potencialidades e peculiaridades de diferentes regiões do
Estado, com vistas à integração e ao desenvolvimento regional, o que
caracteriza sua dimensão multicampi.
Enquanto universidade pública e gratuita desenvolve ações de ensino,
pesquisa e extensão vinculadas a problemáticas candentes da sociedade
brasileira tais como as questões ambientais, sociais, econômicas,
educacionais e de gestão, contribuindo para o avanço social. Nesse
sentido, a UEMG se fortalece com seus 30 cursos de graduação, nas
modalidades de bacharelado, tecnólogos e licenciaturas e também
com seus cursos de pós-graduação lato e stricto-sensu.
Desde 2005 possui o programa de reserva de vagas para
afrodescendentes, egressos da escola pública, indígenas, e portadores
de deficiência, garantindo o acesso a esses estudantes e contribuindo
efetivamente para a permanência dos mesmos na universidade. O
compromisso da UEMG também se faz com a diferença.
Universidade do Estado de Minas Gerais
Uma nova maneira de pensar, ser e agir

Missão
Promover o Ensino, a Pesquisa e a Extensão de modo a contribuir para
a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a
integração dos setores da sociedade e das regiões do estado.

Princípios
• Comprometimento com as Políticas Públicas
• Compromisso com a qualidade
• Autocrítica
• Otimismo
• Cordialidade e ética nas relações
• Construção coletiva
• Criatividade nas ações
• Transparência
• Honestidade
• Comprometimento com a instituição
• Responsabilidade Social

Visão
Ser referência como instituição promotora de Ensino, Pesquisa e
Extensão em consonância com políticas, demandas e vocações regionais
do estado.

artes plásticas
Belo Horizonte
o curso

modalidade: bacharelado
área: linguística, letras
e artes
turno: manhã/tarde/noite

Forma profissionais para atuar
na criação e desenvolvimento
de desenhos, pinturas, esculturas,
gravuras, litografias, fotografias
e mídias interativas em projetos
de pesquisa, museus e galerias.
Possibilita a formação na área de
conhecimento em Artes Plásticas,
enfatizando o desenvolvimento
da capacidade criadora e a abertura
de possibilidades dentro das Artes.

vagas: 75 (25 por turno)
duração mínima: 4 anos
unidade:
Escola Guignard,
campus Belo Horizonte
conceito: A (CEE/MG)

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

área de atuação
Galerias de artes, museus,
centros culturais, projetos sociais.
sec.guignard@uemg.br
(31) 3194 9305 (31) 3194 9303

CEE/MG - Conselho Estadual de Educação de MG

educação artística
Belo Horizonte
o curso

modalidade: licenciatura
área: linguística, letras
e artes
turno: manhã/noite

Forma profissionais para o ensino
da Arte, a criação de programas
de acessibilidade aos bens artísticos
e culturais com provisão de inserção
para acessá-los. O curso da UEMG
tem como foco o diálogo com
as diferentes linguagens artísticas
como práticas sociais
e desenvolvimentos estéticos
e artísticos universais.

vagas: 50 (por turno)
duração mínima: 4 anos

área de atuação

unidade:

Escolas públicas e privadas de
Educação Básica, Museus, Centros
culturais e galerias, pesquisador,
órgãos públicos e privados ligados
à Cultura, projetos artísticos
e culturais.

Escola Guignard,
campus Belo Horizonte
conceito: A (CEE/MG)

sec.guignard@uemg.br
(31) 3194 9305 3194 9303
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

em música

com habilitação em instumento ou canto
Belo Horizonte

o curso

modalidade: bacharelado
área: linguística, letras e
artes
turno: noite
vagas: 40
duração mínima: 4 anos
unidade:
Escola de Música,
campus Belo Horizonte
conceito: B (CEE/MG)

Forma profissionais para atuar
como docente na educação
básica e em conservatórios
de música, como mestres
de bandas de música e regentes
de coros. O curso objetiva atender
estudantes de música que pretendem
se profissionalizar como músicos
em diversas modalidades de
instrumentos ou professores.

área de atuação
Escolas públicas e privadas
de educação básica, ONGs,
igrejas, produtoras de eventos
culturais, emissoras de rádio
e televisão, espaços não-formais
de ensino da música.
sec.esmu@uemg.br
(31) 3479 8303 (31) 3479 8316

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

em música

com habilitação em educação musical escolar
Belo Horizonte

o curso

modalidade: licenciatura
área: linguística, letras e
artes
turno: manhã
vagas: 40
duração mínima: 4 anos
unidade:
Escola de Música,
campus Belo Horizonte
conceito: B (CEE/MG)

Oferece a formação musical
direcionada à atuação do
profissional da música no espaço
escolar. Permite aos formandos
a constatação da música como
fato social e a sensibilização para
o sentido simbólico que ela
desempenha como fatores
essenciais para a consolidação
da obrigatoriedade do ensino
das artes na Educação Básica.

área de atuação
Escolas públicas e privadas
de Educação Básica, centros
culturais, outros espaços para
o ensino da música.
sec.esmu@uemg.br
(31) 3479 8303 (31) 3479 8316

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

em música

com habilitação em instumento ou canto
Belo Horizonte

o curso

modalidade: bacharelado
área: linguística, letras
e artes
turno: tarde
vagas: 40 ( 07 habilitação

Forma profissionais para atuar
como instrumentistas ou cantores
em orquestras, corais, conjuntos
de câmara, grupos musicais diversos
ou como solistas. Oferece
habilitações em canto lírico ou
instrumentos (alaúde, clarineta,
contrabaixo, fagote, flauta doce,
flauta transversal, oboé, piano,
saxofone, trombone, trompa,
trompete e tuba, viola de orquestra,
violão, violino, violoncelo).

canto/33 habilitação
instrumento)
duração mínima: 4 anos
unidade:
Escola de Música,
campus Belo Horizonte

área de atuação
Professor em escolas de música,
conservatórios, centros de pesquisas
de música, gravadoras, produtoras,
rádios, TV.

conceito: B (CEE/MG)
sec.esmu@uemg.br
(31) 3479 8303 (31) 3479 8316
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

tecnologia em gestão pública
Belo Horizonte
o curso

modalidade: tecnólogo
área: tecnologia
e gestão
turno: noite
vagas: 40
duração mínima: 2 anos
unidade:
Faculdade de Políticas
Públicas, campus Belo
Horizonte
conceito: A (CEE/MG)

Destina-se à formação de tecnólogos
capazes de atuar na gestão das esferas
públicas e privadas, com funções
de gestor e controller nas relações
financeiras, Consultorias, Mercado
de Capitais, Operações de Crédito
e Investimento. Poderá atuar no
planejamento, operação e avaliação
de processos relacionados a recursos
materiais, patrimônio, sistemas
de informação, tributos, finanças
e contabilidade em organizações
não-governamentais e públicas.

área de atuação
Órgãos públicos, instituições
financeiras, indústrias, comércios,
serviços e consultorias.

fapp.tancredoneves@uemg.br
(31) 3194 2505
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

gestão de recursos humanos
Belo Horizonte
o curso

modalidade: tecnólogo
área: tecnologia e gestão
turno: noite
vagas: 40

Forma profissionais para atuar
na gestão dos recursos humanos
para contribuir na consolidação
de políticas institucionais. Este
profissional pode desempenhar
funções na seleção de pessoal,
cargos e salários, formação/
qualificação/capacitação profissional,
avaliação de desempenho, rotina
de pessoal, benefícios, gestão
de carreiras e de trabalho.

duração mínima: 2 anos
unidade:
Faculdade de Políticas
Públicas, campus Belo

área de atuação
Empresas públicas e privadas,
consultorias.

Horizonte
Conceito: A (CEE/MG)
fapp.tancredoneves@uemg.br
(31) 3194 2505

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

processos gerenciais-ênfase em gestão
das oganizações do terceiro setor
Belo Horizonte

o curso

modalidade: tecnólogo
área: tecnologia e gestão
turno: noite
vagas: 50
duração mínima: 2 anos
unidade:
Faculdade de Políticas
Públicas, campus Belo
Horizonte
conceito: B (CEE/MG)

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Forma profissionais tecnólogos capazes
de mediar processos de criação de
projetos no Terceiro Setor, visando à
consolidação das políticas públicas por
meio de ações relacionadas à prestação
de contas, sustentabilidade, qualidade
de serviços e capacidade de articulação
institucional. Poderá atuar como
gestor, orientador e/ou consultor de
Organizações do Terceiro Setor e nas
atividades de captação de recursos,
elaboração, monitoramento e avaliação
de projetos sociais.

área de atuação
Organizações do terceiro, setor como
Associações, Fundações, Organizações
Não Governamentais (ONG’s),
Cooperativas, Oscips.

fapp.tancredoneves@uemg.br
(31) 3194 2505

artes visuais
Belo Horizonte
o curso

modalidade: licenciatura
área: linguística, letras
e arte

Forma profissionais para as
relações entre a Arte e a Educação,
concebendo a formação do professor
de Artes Visuais como produtor
de cultura. Por esse entendimento
o curso possibilita a atuação também
em instituições de promoção cultural
e cursos livres, pesquisas
e curadorias.

turno: noite
vagas: 40 (por turno)
duração mínima: 4 anos
unidade:
Escola de Design,
campus Belo Horizonte
conceito: A (CEE/MG)

área de atuação
Escolas públicas e privadas
de Educação Básica, oficinas
de arte, projetos sociais, museus,
galerias e centros culturais,
consultoria, projetista, crítico
de arte, pesquisador e curador.

www.ed.uemg.br | escola.design@uemg.br
(31) 3439 6501 (31) 3439 6525
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

design de ambientes
Belo Horizonte
o curso

modalidade: bacharelado

Forma o profissional para solucionar
problemas do homem em relação
ao espaço, ambientando-o conforme
demanda e contexto, considerando
em projetos os aspectos conceituais,
funcionais, estéticos, técnicos,
tecnológicos e econômicos.

área: ciências sociais
aplicadas
turno: manhã/tarde
vagas: 80 (por turno)
duração mínima: 4 anos

área de atuação
Áreas residenciais, empresas,
comércios, escritórios.

unidade:
Escola de Design,
campus Belo Horizonte
conceito: A (CEE/MG)

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

www.ed.uemg.br | escola.design@uemg.br
(31) 3439 6501 (31) 3439 6525

design gráfico
Belo Horizonte
o curso

modalidade: bacharelado
área: ciências sociais

Forma o profissional para
desenvolver conhecimentos
em criação, consolidação
e comunicação da imagem
na atualidade. Abrange a área
da comunicação da imagem
de uma empresa e seus
respectivos públicos.

aplicadas
turno: manhã / noite

área de atuação

vagas: 80 (40 por turno)

Empresas, agências, escritórios,
editoras, free lancer.

duração mínima: 4 anos
unidade:
Escola de Design,
campus Belo Horizonte
conceito: A (CEE/MG)

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

www.ed.uemg.br | escola.design@uemg.br
(31) 3439 6501 (31) 3439 6525

design de produto
Belo Horizonte
o curso

modalidade: bacharelado

Forma o profissional para criar
soluções de planejamento
e desenvolvimento de produtos
industrializados e manufaturados,
adequando-os desde a necessidades
do usuário, passando pelas
de produção e de distribuição.

área: ciências sociais
aplicadas
turno: manhã/noite
vagas: 80 (40 por turno)
duração mínima: 4 anos
unidade:

área de atuação
Indústrias, automobilísticas,
eletroeletrônicas, de móveis,
de joias.

Escola de Design,
campus Belo Horizonte
conceito: A (CEE/MG)
curso fora de sede:
Unidade Ubá
turno: noite
vagas: 30
conceito: B CEE/MG
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

www.ed.uemg.br | escola.design@uemg.br
(31) 3439 6501 (31) 3439 6525

pedagogia
Barbacena | Belo Horizonte | Leopoldina | Poços de Caldas

o curso

modalidade: licenciatura
área: ciências humanas
unidade: Barbacena
turno: noite
vagas: 120
duração mínima: 4 anos
conceito: B (CEE/MG)
unidade: FaE/BH
turno: manhã/tarde/noite
vagas: 240
duração mínima: 4 anos
conceito: A (CEE/MG)
unidade: Leopoldina
turno: noite
vagas: 40
duração mínima: 4 anos
conceito: B (CEE/MG)
curso fora de sede:
Poços de Caldas
turno: noite
vagas: 80 (40 por semestre)
duração mínima: 4 anos
conceito: A (CEE/MG)
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Forma profissionais para atuar
com a educação escolar na educação
infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, em escolas públicas
e privadas. Com base teóricoprática voltada para a compreensão
do fenômeno educacional na
contemporaneidade.

área de atuação
Escolas públicas e privadas de Educação
infantil e ensino fundamental, como
docente e como coordenador
pedagógico, instituições educacionais
diversas, professor das matérias
pedagógicas nos cursos de formação
em nível médio, educador social junto
a Organizações não governamentais
(ONG), movimentos sociais,
instituições filantrópicas.
barbacena@uemg.br (32) 3362 7385
fae@uemg.br (31) 3239 5900
leopoldina@uemg.br (32) 3441 3905
vestibular@ame.edu.br (35) 3714 3004

administração
Frutal

o curso

modalidade: bacharelado
área: ciências sociais
aplicadas
turno: manhã/noite
vagas: 100
(50 por turno)
duração mínima: 4 anos
unidade: Frutal
conceito: B (CEE/MG)

Forma profissionais para atuar como
empreendedor, administrando
recursos financeiros, materiais e de
pessoas. Oferece formação técnica
e humana de profissionais em um
contexto local e global e construção
de métodos e instrumentos para
uma administração sistemática
e organizada.

área de atuação
Indústrias, empresas comerciais
ou prestadoras de serviços,
organizações diversas e Terceiro
Setor em diferentes áreas como
financeira, marketing, no setor
de recursos humanos, e no setor
da produção.
uemgfrutal@uemgfrutal.org.br
(34) 3422 2700 (34) 3423 2727

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

comunicação social
Frutal

o curso

modalidade: bacharelado
área: ciências sociais
aplicadas
turno: noite
vagas: 50

Forma o profissional para obter
um conhecimento panorâmico
e também específico de técnicas
da linguagem comunicacional, da
estrutura sócio-cultural, da política,
economia e história, que abranjam
todas as áreas da Comunicação Social.
Nos quatro primeiros períodos do
curso o currículo é único, a partir do
quinto período o estudante escolhe
a habilitação de Jornalismo ou de
Publicidade e Propaganda.

duração mínima: 4 anos
unidade: Frutal
conceito: B (CEE/MG)

área de atuação
Jornais, TV, assessoria
de comunicação de órgãos
públicos e empresas privadas,
agências de publicidade.
uemgfrutal@uemgfrutal.org.br
(34) 3422 2700 (34) 3423 2727

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CEE/MG - Conselho Estadual de Educação de MG

em produção sucroalcooleira
Frutal
o curso

modalidade: tecnólogo
área: ciências agrárias
turno: noite
vagas: 50
duração mínima: 3 anos
unidade: Frutal
conceito: B (CEE/MG)

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Forma profissionais atentos às
questões éticas e de preservação
ambientais, sustentabilidade e a
viabilidade técnico-econômica que
envolve a indústria álcool-química
e açucareira, conciliando as atividades
práticas e conhecimento teórico, com
forte base tecnológica. Poderá atuar
como gestor nos diversos campos
de ação da indústria álcool-química.

área de atuação
Gestão de agroindústrias, usinas
e empresas ligadas ao plantio,
beneficiamento e comércio
de produtos derivados da
cana de açúcar; laboratórios;
acompanhamento do processo da
produção desde o plantio, controle
de pragas; em projetos, avaliação
e gestão de sistemas industriais de
açúcar, álcool e derivados.

uemgfrutal@uemgfrutal.org.br
(34) 3422 2700 (34) 3423 2727

direito
Frutal

o curso
Forma profissionais a atuar nas
áreas do Direito. O curso da UEMG
propõe-se a debater as questões
atuais da sociedade, que apresentam
grandes desafios para o campo do
Direito.
modalidade: bacharelado
área: ciências sociais
aplicadas
turno: manhã/noite
vagas: 100 (50 por turno)
duração mínima: 5 anos
unidade: Frutal
conceito: B (CEE/MG)

área de atuação
Promotorias, procuradorias e
defensorias públicas, nas instâncias
federal, estadual e municipal; Juristas
de Direito; Relações Exteriores
(Embaixador), Fazenda Pública
(Auditores e Agentes Fiscais)
em escritórios de advocacia
ou de forma autônoma para
empresas em assessorias jurídicas.
uemgfrutal@uemgfrutal.org.br
(34) 3422 2700 (34) 3423 2727

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

geografia
Frutal
o curso

modalidade: licenciatura
área: ciências humanas
turno: noite
vagas: 50
duração mínima: 3 anos
unidade: Frutal
conceito: B (CEE/MG)

Forma profissionais para conhecer
e explicar a interação da sociedade
e da natureza em sua totalidade,
enfatizando aspectos do meio
ambiente. Prioriza, na formação dos
professores, a pesquisa e a prática
educativa como partes indissociáveis
na formação.

área de atuação
Escolas públicas e privadas, órgãos
da administração pública e empresas
estatais e como pesquisador e
elaborador de projetos de ensino.

uemgfrutal@uemgfrutal.org.br
(34) 3422 2700 (34) 3423 2727

UNIVERSIDADE
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sistemas de informação
Frutal
o curso

modalidade: bacharelado
área: ciências exatas
turno: noite
vagas: 50
duração mínima: 4 anos
unidade: Frutal
conceito: A (CEE/MG)

Forma profissionais para gerir a área
de informática, para criar projetos,
softwares, aplicativos e sistemas
computacionais para os mais diversos
usos, nos setores do comércio,
indústria e serviços. Visa à formação
de profissionais com base
de conhecimentos da Ciência
da Computação e da Tecnologia
da Informação.

área de atuação
Empresas públicas ou privadas,
como analista de sistemas,
programador, administrador
de banco de dados, administrador
de redes, consultorias.

uemgfrutal@uemgfrutal.org.br
(34) 3422 2700 (34) 3423 2727

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

engenharia ambiental
João Monlevade

o curso

modalidade: bacharelado
área: engenharia

Forma profissionais para atuar
na preservação da qualidade dos
recursos naturais não-renováveis
a partir do diagnóstico, manejo,
controle e recuperação de
ambientes urbanos e rurais,
visando ao desenvolvimento
econômico sustentável.

turno: noite
vagas: 80 (40 por semestre)
duração mínima: 5 anos
unidade:
João Monlevade
conceito: B (CEE/MG)

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

área de atuação
Centros de pesquisas, órgãos
executores de gerenciamento
ambiental, agências reguladoras,
empresas públicas e privadas;
profissional autônomo, avaliando
impacto ambiental e propondo
aproveitamento de recursos
naturais.

faenge@uemg.br
(31) 3851 8528 (31) 3851 1601

engenharia de minas
João Monlevade

o curso

modalidade: bacharelado
área: engenharia
turno: noite
vagas: 80 (40 por semestre)
duração mínima: 5 anos
unidade:

Forma profissionais capazes
de localizar jazidas de recursos
exploráveis; identificar a qualidade
e viabilidade econômica de
exploração destas, proceder
à análise de minérios e exploração
das minas para a pesquisa,
prospecção, extração e
aproveitamento de recursos
minerais.

área de atuação

João Monlevade
conceito: B (CEE/MG)

Companhias mineradoras,
empresas de demolição,
construtoras de estradas.

faenge@uemg.br
(31) 3851 8528 (31) 3851 1601

UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

engenharia metalúrgica
João Monlevade

o curso

modalidade: bacharelado
área: engenharia
turno: diurno

Forma profissionais engenheiros
responsáveis pelo beneficiamento
de minérios e por sua transformação
em metais e ligas metálicas,
com capacidade de mesclar
conhecimentos dos mais diversos
campos da metalurgia, bem como
de estar preparado para enfrentar
as inovações existentes na área.

vagas: 80 (40 por semestre)
duração mínima: 5 anos
unidade:
João Monlevade
conceito: A (CEE/MG)

área de atuação
Indústrias aeronáuticas, siderúrgicas,
mineradoras, empresas do setor
mecânico e metalurgia.

faenge@uemg.br
(31) 3851 8528 (31) 3851 1601
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engenharia civil
João Monlevade

o curso

modalidade: bacharelado
área: engenharia
turno: diurno
vagas: 80 (40 por semestre)
duração mínima: 5 anos

Forma o profissional engenheiro
nas áreas de planejamento, projeto,
acompanhamento, fiscalização,
orçamento, cálculo e execução
de obras civis. O curso oferta sólido
conhecimento nas ciências físicas,
químicas e matemáticas, utilizando
a informática como instrumento
do exercício da engenharia com ética
profissional e comprometimento
com o papel social e ambiental
da Engenharia Civil.

unidade:
João Monlevade
conceito: A (CEE/MG)

área de atuação
Construtoras, empresas públicas
ou privadas, consultorias.
faenge@uemg.br
(31)3851 8528 (31) 3851 1601

UNIVERSIDADE
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ciências biológicas
Ubá
o curso

modalidade: licenciatura
área: ciências biológicas
turno: noite
vagas: 30
duração mínima: 4 anos
unidade: Ubá
conceito: A (CEE/MG)

Forma profissionais para atuar em
áreas diversificadas, tendo em vista
que o campo da Biologia tem se
destacado no cenário contemporâneo
com ampla possibilidades de atuação.
Centros de pesquisa, instituições de
saúde e meio ambiente e escolas de
Educação Básica são alguns desses
espaços.

área de atuação
Escolas públicas e privadas da
Educação Básica, centros de
pesquisas e instituições ligadas
à saúde, biotecnologia e meio
ambiente em órgãos públicos e
empresas privadas.

secretaria.uba@uemg.br
(32) 3532 2459

UNIVERSIDADE
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química
Ubá

o curso

modalidade: licenciatura
área: ciências exatas
e da terra
turno: noite
vagas: 30
duração mínima: 4 anos
unidade: Ubá
conceito: B (CEE/MG)

Forma profissionais para atuar
na área da química, apresentando
ao licenciado as questões emergentes
da atualidade com as quais o campo
se defronta. O desenvolvimento
de projetos de pesquisa com
inovação científica nos aspectos
tecnológicos e pedagógicos são
questões centrais nesse curso.

área de atuação
Docente na Educação Básica,
pesquisador, em laboratórios,
segmentos industriais e ambientais
como indústria de alimentos,
cosméticos entre outras.

secretaria.uba@uemg.br
(32) 3532 2459
UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

