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“Só a Educação fará do Brasil um país fácil 

de governar, difícil de dominar e impossível 

de escravizar. Esta é minha convicção.”

“Only education will make Brazil an easy 

country to govern, difficult to dominate and 

impossible to enslave. This is my conviction.”

PROFESSOR ALU ÍS IO P IMENTA
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A MESSAGE 
FROM THE 
RECTOR
Dear professors, employees and students that are a part of UEMG’s 

academic community: I take great satisfaction in communicating with you 

in a time when our institution takes its place as a protagonist in Minas 

Gerais’ higher education.

We are pleased to assert that we have become one of Minas Gerais’ 

biggest public higher education institutions - in regards to number of 

courses and students - and we are present in 15 countryside cities, aside 

Belo Horizonte, our State’s capital, where five academic faculties.

Cultural diversity, which exists in the many regions in which we operate, 

mirrors our own varied and plural reality, and matches UEMG’s position as 

a public institution offering free and excellent education, serving students 

with a wide range of higher education courses. Approximately 70% of our 

students come from public schools.

UEMG, with its multi-campus form, is present from the Triângulo Mineiro 

region, in Ituiutaba and Frutal, through Minas Gerais’ South, Midwest and 

the Zona da Mata region, and to Diamantina, which is the entry point to 

the Vale do Jequitinhonha region. In this publication’s pages, you will get to 

know a small part of each of UEMG’s Faculties, as well as important marks 

in our history.

DIJON MOR AES JÚN IOR
Rector
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PALAVRA 
DO REITOR

Prezados professores (as), servidores (as) e estudantes que compõem 

a comunidade acadêmica da UEMG: é com grande satisfação 

que me dirijo a vocês com a nossa instituição assumindo um papel 

de protagonismo no ensino superior em Minas Gerais.

Temos a satisfação de atestar que nos tornamos uma das maiores 

instituições públicas de ensino superior de Minas Gerais – em número 

de cursos e de estudantes – e estamos presentes em 15 cidades 

do interior além de Belo Horizonte, capital do nosso Estado, onde temos 

cinco unidades acadêmicas.

A diversidade cultural, existente nas várias regiões onde atuamos, 

é o espelho da nossa própria realidade múltipla e plural, e vai ao encontro 

da condição da UEMG como instituição pública, gratuita e com ensino 

de qualidade, que atende estudantes por meio de uma vasta gama 

de cursos superiores de graduação, pós-graduação e doutorado. Vale 

ressaltar que, aproximadamente, 70% dos nossos estudantes são 

oriundos de escolas públicas.

A UEMG, no seu formato multicampi, se faz presente desde o Pontal 

do Triângulo Mineiro por meio de Ituiutaba e Frutal, passando pelo Sul 

de Minas, região Centro-Oeste e Zona da Mata, até Diamantina, 

que é a porta de entrada do Vale do Jequitinhonha. Nas páginas desta 

edição você poderá conhecer uma pequena parte de cada uma 

das unidades UEMG, além de pontos importantes de nossa história. 

DIJON MOR AES JÚN IOR
Reitor
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THE MINAS GERAIS STATE UNIVERSITY - 
UEMG* was created by the 81st. Article in the 
Transitory Constitutional Dispositions Act of 
the Minas Gerais Constitution of 1989.

The first paragraph in the same Act’s 82nd. Article gave the 
educational foundations of higher education, created by the State, or 
in partnership with it, the option to join UEMG as one of its Faculties.

Law 11.539 was created in July 22st. 1994 and established UEMG’s 
structure, defined its collegiate organizations and the administrative 
units such as the pro-rectories and regional campuses. The same 
law incorporates to UEMG the Fundação Mineira de Arte Aleijadinho 
- FUMA (Minas Gerais Foundation for the Arts), which is today 
divided into the School of Music and the School of Design; the 
Guignard School of Arts Foundation; the Pedagogy course of the 
Education Institute, transformed into the School of Education; and the 
Professional Orientation and Selection Service - SOSP - which today 
is the Center for Applied Psychology - CENPA.

The incorporation of these faculties and the creation, in 2005, of 
the School of Public Policy – FAPP* gave rise to the Belo Horizonte 
Campus, in Minas Gerais State’s capital. After the absorption of other 
faculties, the University’s structure was formed with presence, beyond 
the capital, in 15 other cities in the State of Minas Gerais.

*Initials in portuguese.
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A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
– UEMG, foi criada pelo Art.81 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Mineira de 1989. 

O parágrafo primeiro do Art.82, do mesmo Ato, proporcionou às fundações 
educacionais de ensino superior, instituídas pelo Estado, ou com a sua 
colaboração, optarem por sua absorção como unidades UEMG.

Em 22 de julho de 1994, foi criada a Lei 11.539, que estabeleceu sua 
estrutura universitária definindo seus órgãos colegiados e as unidades 
administrativas como as pró-reitorias e os campi regionais.  Ainda pela 
mesma Lei foram incorporadas à Uemg a Fundação Mineira de Arte 
Aleijadinho — Fuma —, hoje transformada em duas escolas: Música e 
Design; a Fundação Escola Guignard; o curso de Pedagogia do Instituto 
de Educação, transformado na Faculdade de Educação, e o Serviço de 
Orientação e Seleção Profissional — Sosp — hoje, Centro de Psicologia 
Aplicada — Cenpa.

A incorporação dessas unidades e a criação, em 2005, da Faculdade 
de Políticas Públicas — FaPP, deram origem ao Campus BH, na capital 
do Estado de Minas Gerais. Com a estadualização e implantação 
de outras unidades formou-se a estrutura da Universidade com presença 
na capital e em outros 15 municípios do Estado de Minas Gerais.



BELO HORIZONTE
Capital
Capital

1 ABAETÉ
2 BARBACENA
3 BURITIS
4 CAMPANHA
5 CARANGOLA
6 CLÁUDIO
7 CORINTO

8 DIAMANTINA
9 DIVINÓPOLIS
     FRUTAL
11 IBIRITÉ
12 IPANEMA
13 ITUIUTABA
14 JOÃO MONLEVADE

15 LEOPOLDINA
16 NANUQUE
17 PASSOS
18 POÇOS DE CALDAS
19 TAIOBEIRAS
20 UBÁ
21 JABOTICATUBAS

GRADUAÇÃO UNDERGRADUATE EDUCATION

117 CURSOS
20.756 ESTUDANTES
1.611 PROFESSORES 
117 COURSES
20.756 STUDENTS
1.611 PROFESSORS

PÓS-GRADUAÇÃO POSTGRADUATE EDUCATION

37 CURSOS
523 ESTUDANTES LATO SENSU
290 ESTUDANTES STRICTO SENSU
37 COURSES
523 LATO SENSU STUDENTS
290 STRICTO SENSU STUDENTS

Dados referentes a outubro 2017.
Data gathered in october 2017.

10

13
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MUNICÍPIOS
COM CURSOS
PRESENCIAIS
CITIES WITH 
ON-SITE COURSE

POLOS DE
ENSINO À
DISTÂNCIA
CENTERS OF 
DISTANCE 
EDUCATION
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FACULTIES IN BELO HORIZONTE

UNIDADES DE
BELO HORIZONTE



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Artes Visuais — Licenciatura
Visual Arts — Licentiate

Design Gráfico — Bacharelado
Graphic Design — Bachelor’s Degree 
Degree

Design de Ambientes — 
Bacharelado
Interior Design — Bachelor’s Degree

Design de Produto — 
Bacharelado
Product Design — Bachelor’s Degree

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

GRADUATE COURSES
IN-PERSON

Design de Joias
Jewelry Design

Design de Móveis
Furniture Design

Gestão de Design em Micro e Pequenas Empresas
Design Management for Micro and Small Businesses

CURSOS DE MESTRADO / DOUTORADO
PRESENCIAIS

MASTERS COURSES / DOCTORATE DEGREE
IN-PERSON

Design
Engenharia de Materiais
Materials Engineering

ESCOLA / SCHOOL OF DESIGN

DESIGN
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A história da Escola de Design da UEMG está intimamente relacionada ao 
desenvolvimento da educação e cultura no Estado e à história do design no país. 
Criada em 1955 como Escola de Artes Plásticas, foi anexada à já existente Escola 
de Música da “Universidade Mineira de Arte — Fundação Educacional”, cuja 
inauguração data de 1954.

Em 1963, a Universidade Mineira de Arte foi transformada em fundação agregada 
à administração Estadual, passando a denominar-se Fundação Mineira de Arte 
Aleijadinho — FUMA. No ano seguinte, os cursos da então chamada Escola de 
Artes Plásticas são reconhecidos como sendo de nível superior, tornando-a uma 
das pioneiras no ensino de design, primeira no Estado e segunda no país.

Absorvida pela Universidade do Estado de Minas Gerais em 1994, os objetivos 
da Escola de Design alinharam-se aos que regem a Instituição mineira de cultivar 
o saber universal, relacionando-o às vocações regionais do Estado. Conhecida e 
conceituada nacional e internacionalmente, a Escola de Design vem adaptando o 
ensino de design às permanentes movimentações do contexto e às exigências do 
caráter dinâmico inerente à disciplina.

UEMG’s School of Design’s history is intimately related to the development of education 
in culture in Minas Gerais and to the history of design in our country. Created in 1955 as 
the School of Plastic Arts, it was annexed to the already existing “Universidade Mineira 
de Arte - Fundação Educacional’s” School of Music, inaugurated in 1954.



Projeto Pedra Sabão — CEDGEM / 
CETEC / PROGEX. 
Soapstone Project — CEDGEM / 
CETEC / PROGEX.

Cervejaria artesanal — Projeto 
Vanessa Drummond / Design 
de Ambientes.
Artisanal Brewery - Project by 
Vanessa Drummond / Interior 
Design

In 1963, the Universidade Mineira de Arte was absorbed by the State’s administration, 
and was renamed Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA. In the following 
year, the courses taught at the School of Plastic Arts are recognized as higher 
education courses, making the School a pioneer in design teaching - first such 
School in the State and second in the whole country.

Incorporated to the Minas Gerais State University in 1994, School of Design’s 
objectives lined up to those that guide the State’s - cultivating accessible knowledge 
related to regional vocations. As a well-known and regarded institution, in the 
nation and abroad, the School of Design has adapted the teaching of design to the 
permanent shifts in context and to the requirements of the discipline’s inherently 
dynamic character.

*Gentilic.
**Initials in Portuguese.
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CAMPUS BH
Escola de 
Design

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Antônio Carlos, 7545 . São Luiz . Belo Horizonte . MG
(Futuras instalações na Praça da Liberdade / R. Gonçalves Dias, 1434)

Carro Pessoal — Projeto Andrei Alves França / Design de Produto. Personal Car — Project by Andrei Alves França / 
Product Design.

Inventário gráfico desenvolvido pelo aluno Breno Augusto de Souza / Design Gráfico. Graphic inventory developed by 
the student Breno Augusto de Souza / Graphic Design

4CAPITAL



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON AND DISTANCE LEARNING

Pedagogia — Licenciatura
Pedagogy — Licentiate

FACULDADE / SCHOOL OF EDUCATION

EDUCAÇÃO

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

GRADUATE COURSES
IN-PERSON

Alfabetização e Letramentos
Literacy

CURSOS DE MESTRADO
PRESENCIAIS

MASTERS COURSES
IN-PERSON

Educação
Education
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A Faculdade de Educação tem estreita ligação com a história do ensino no Estado 
de Minas Gerais. Foi nesta instituição que a trajetória de formação de professores 
mineiros começou nos anos de 1920 e se desenvolve até os dias de hoje. Em 1994 
a antiga Faculdade de Educação foi incorporada à Universidade do Estado de Minas 
Gerais, quando diversas alterações curriculares e gerenciais foram promovidas para 
a adequação das exigências de uma ampliada atividade educacional.

Atualmente, parcerias com prefeituras de cidades próximas à capital mineira resultam 
em inúmeros projetos para o desenvolvimento de professores e reflexões das práticas 
educativas do Estado. Intercâmbios acadêmicos e científicos com as Universidades 
de Lisboa e Coimbra, em Portugal, e com a de Laguna, na Espanha, aprimoram o 
conhecimento e demonstram o extremo dinamismo da instituição.

The School of Education has a strong bond with the history of teaching in the State of 
Minas Gerais. It was in this institution that the trajectory of many of the region’s teachers’ 
careers started, in the 1920’s, and are developed to this day. In 1994, the old School of 
Education was incorporated into the Minas Gerais State University and underwent various 
changes in management and curriculum, in order to meet the requirements of a larger 
educational activity.

Nowadays, partnerships with local governments of many cities close to the capital have 
led to the creation of various projects for the advancement of teachers and a rethinking of 
the State’s educational practices. Academic and cientific exchange with the Universities 
of Lisbon and Coimbra, in Portugal, and the University of Laguna in Spain have enhanced 
knowledge in the field and show the School of Education’s capacity for evolution.

CAMPUS BH
Faculdade de 
Educação

ENDEREÇO ADDRESS
Rua Paraíba, 29 . Funcionários . Belo Horizonte . MG CAPITAL



ESCOLA / SCHOOL OF ARTS

GUIGNARD
CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON AND DISTANCE LEARNING

Artes Plásticas — Bacharelado e Licenciatura
Visual Arts — Bachelor’s Degree Degree and Licentiate

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

GRADUATE COURSES
IN-PERSON

Artes Plásticas e Contemporaneidade
Visual Arts and Contemporaneity

CURSOS DE MESTRADO
PRESENCIAIS

MASTERS COURSES
IN-PERSON

Artes
Arts
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Em cores radiosas e pinceladas miúdas, o proeminente pintor modernista brasileiro 
Alberto da Veiga Guignard chega a Belo Horizonte, em 1943 a pedido do então 
prefeito Juscelino Kubitschek, para dirigir a Escola de Belas Artes. Como artista, 
se dedicava praticamente a todos os gêneros da pintura. A implantação de 
uma escola modernista veio para preencher um vazio cultural, acadêmico e de 
infraestrutura no campo das belas artes. Após o falecimento do artista em 1962 
a Escola de Belas Artes de Belo Horizonte passa a adotar o subtítulo Escola 
Guignard em homenagem ao seu fundador.

A Escola Guignard, absorvida em 1994, ao longo dos anos foi responsável pelo 
desenvolvimento e difusão de gerações de artistas plásticos, reconhecidos 
nacional e internacionalmente. Os cursos administrados pela instituição atendem 
a uma gama de possibilidades para os estudantes na descoberta e criação de um 
novo olhar sobre as artes.

A escola foi construída de forma inovadora próximo a um dos pontos turísticos 
mais significativos da cidade — perto da Serra do Curral e da Praça do Papa — 
possibilitando uma vista inspiradora aos estudantes.

A Guignard oferece cursos e oficinas livres, aulas expositivas e práticas para 
aprimoramento dos estudantes, como: serigrafia, pintura, escultura, cerâmica e 
fotografia. Conta com espaços e laboratórios específicos para que toda a ideia 
possa ser executada de forma plena.

In radiant colors and tiny strokes, prominent brazilian modernist painter Alberto 
da Veiga Guignard arrives in Belo Horizonte, in 1943, by request of then mayor 
Juscelino Kubitschek, to manage the School of Fine Artes. As an artist, he dedicated 



Aula de Aquarela.
Watercolor classes.

Mostra de esculturas do 
artista Franz Weissman.
Sculpture exhibition by 
artist Franz Weissman. 

himself to all genres of painting. The creation of a modernist school was meant to fill a 
cultural, academic and structural gap in the fine arts. After the artist’s death in 1962 the 
School of Fine Arts was renamed to Guignard School of Arts, after its founder.

The Guignard School of Arts, absorbed by UEMG in 1994, has been responsible for the 
development and diffusion of many generations of plastic artists, well known both in our 
country and abroad. The courses managed by the institution provide a wealth of possibilities 
to the students in their path to the discovery and creation of a new point of view on the arts.

The School was built in an innovative way, right next to one of the city’s most important 
tourist attractions - near the Serra do Curral and Praça do Papa - granting students with 
an inspiring view.

The School offers free courses and workshops, lectures and practical classes for the student’s 
improvement, such as screen-printing, painting, sculpture, ceramics and photography. There 
are special spaces and laboratories so that each idea can be fully executed.
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CAMPUS BH
Escola 
Guignard

ENDEREÇO ADDRESS
Rua Ascânio Burlamarque, 540 . Mangabeiras . Belo Horizonte . MG CAPITAL

Impressão de gravura em metal. Printing of metal engraving.

Galeria da Escola Guignard. The School’s Gallery.



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Educação Musical Escolar — Licenciatura
School Music Education — Licentiate

Música (canto ou instrumento) — Bacharelado e Licenciatura
Music (sing or instrumental) — Bachelor’s Degree Degree and Licentiate

ESCOLA / SCHOOL OF MUSIC

MÚSICA

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

GRADUATE COURSES
IN-PERSON

Didática do Instrumento e Canto
Didactics of Instruments and Singing

Música Brasileira: Práticas Interpretativas
Brazilian Music: Interpretative Practices

CURSOS DE MESTRADO
PRESENCIAIS

MASTERS COURSES 
IN-PERSON

Artes
Arts
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Criada em 1954 pela Universidade Mineira de Arte, a Escola de Música sempre 
caminhou com o objetivo de ser uma referência em sua área de atuação. Foi 
somente no ano de 1994 que a UEMG absorveu a Escola de Música da FUMA, 
denominação para Fundação Universidade Mineira de Arte Aleijadinho, que surgiu 
em 1964. A ideia inicial, de fazer um curso livre de música, deu lugar à graduação. 
A Unidade Acadêmica ainda oferece cursos de pós-graduação (Lato Sensu e 
Stricto Sensu) e um curso de música em BRAILLE. Estudantes portadores de 
deficiência visual têm a oportunidade de estudar a arte musical. Ultrapassando 
barreiras e buscando ampliar seus projetos, a Escola vem capacitando músicos no 
interior por meio de videoconferências.

A preocupação social não foge às regras e, por isso, cursos de curta duração para 
a comunidade estão inseridos no contexto. Concertos e recitais com a presença 
de estudantes, ex-alunos e professores também acontecem em parcerias com 
as comunidades de bairros. Apresentações periódicas, com a participação de 
renomados professores de outros países, são disponibilizadas na internet para 
divulgação dos trabalhos dos estudantes e docentes. A qualidade na formação 
dos estudantes pode ser vista por meio de grupos musicais, como o chorinho, a big 
band e a música clássica. Um dos destaques da Unidade é o Centro de Pesquisa, 
que mantém em seu acervo partituras históricas, de períodos da sociedade barroca 
mineira do início do século XVIII. Estes documentos remetem uma enorme variedade 
de sons e influências e foram fornecidos pela Rádio Inconfidência — veículo estatal 
que ajuda a unidade a preservar a memória musical de Minas Gerais, graças ao 
convênio entre a Emissora e a Universidade.

Created in 1954 by the Mineira Art University, the Music School always walked with 
the aim of be reference in your field of acting. Was just in the year of 1995 that the 
university absorbed the FUMA’s School of Music, denomination for Mineira of Arts 



Created in 1954 by the Universidade Mineira de Arte, the School of Music has always 
had the objective of being the foremost school in its field. In 1994 UEMG absorbed the 
School of Music, which had been a part of the Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - 
FUMA - since its creation, in 1964. The initial idea of offering free music classes gave 
place to the conception of undergraduate courses. This Faculty also offers graduate-
level courses (both lato sensu and stricto sensu) and a course on music notation in 
braille; students with visual impairments have the opportunity to learn the musical arts. 
Overcoming challenges and striving to expand its projects, the School has trained 
musicians in the State’s countryside through videoconferences.

Short courses are also offered to the local community. Concerts and recitals, with 
participation by students, former students and professors also take place, being 
organized in partnership with local leaderships. Frequent presentations featuring 
well-known professors from abroad are made available online in order to promote 
the work of students and teachers. The School’s quality of education can be noted 
in various musical groups, such as the chorinho, big band and classical music. One 
of the School’s most important facilities is the Research Center, which houses an 
archive of historical music sheets from the baroque period in Minas Gerais’ history. 
These documents contain a wide variety of sounds and influences and were provided 
by Rádio Inconfidência - a State broadcaster that helps preserve Minas Gerais’ musical 
history, thanks to its partnership with the University.

Orquestra Sinfônica da Escola 
de Música.
The School of Music’s Symphonic 
Orchestra.

Grupo Big Band.
Big Band Group.
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CAMPUS BH
Escola de 
Música

ENDEREÇO ADDRESS
Rua Riachuelo, 1321 . Padre Eustáquio . Belo Horizonte . MG CAPITAL

Orquestra Sinfônica da Escola de Música. Music School Symphonic Orchestra.

Manuscrito do Caderno de Piranga. Manuscript from Piranga’s Notebook.



CURSOS DE GRADUAÇÃO
À DISTÂNCIA

UNDERGRADUATE COURSES
DISTANCE LEARNING

Administração Pública — Bacharelado
Public Administration — Bachelor’s Degree Degree

CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA
PRESENCIAIS

ASSOCIATE DEGREE COURSES
IN-PERSON

Gestão de Recursos Humanos
Human Resources Management

Gestão Pública
Public Administration

Processos Gerenciais
Management Processes

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

GRADUATE COURSES
IN-PERSON

Gestão de Pessoas
Human Resources Management

Gestão Pública
Public Administration

Gestão Cultural
Cultural Management

À DISTÂNCIA
DISTANCE LEARNING

Gestão Pública
Public Administration

Gestão Pública Municipal
Public Municipal Administration

FACULDADE / SCHOOL OF PUBLIC POLICY

POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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A Faculdade de Políticas Públicas — FaPP, criada em 2005, com o propósito inicial 
de atender a demanda da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para a 
formação de profissionais na área de auditoria e finanças públicas, hoje tem seu 
escopo ampliado e oferece excelência de ensino para o aprendizado dos processos 
de construção, formulação e implementação de políticas públicas em diversas áreas.

A unidade desenvolve projetos de pesquisa e conta com o Núcleo de Estudos em 
Políticas Públicas, grupo de trabalho formado por docentes e discentes que articula 
fundamentos teóricos e metodológicos que possibilitam a geração de conhecimentos 
consistentes e aprofundados para o aprendizado. Outra importante frente de atuação 
são os projetos de extensão, que possibilitam aos estudantes práticas formativas em 
ações que direta ou indiretamente interagem com outros atores sociais.

The School of Public Policy - FaPP - was created in 2005 with the purpose 
of providing the Minas Gerais State’s General Controllership with training for 
professionals in the field of auditing and public finances; today, its reach has expanded 
to offering quality education on the processes of conception, establishment and 
implementation of public policy in various areas of interest.

This Faculty develops research projects and has a Study Group for Public Policy,  
a work group containing professors and students who articulate theoretical foundations 
and methodologies for the gathering of consistent and broad data and knowledge.  
The School also houses many extension projects, which give students the opportunity to 
participate in formative action and directly or indirectly interact with other social agents.

*Initials in Portuguese.

CAMPUS BH
Faculdade de 
Políticas Públicas

ENDEREÇO ADDRESS
Rua Major Lopes, 574 . São Pedro . Belo Horizonte . MG CAPITAL





COUNTRYSIDE FACULTIES

UNIDADES 
DO INTERIOR



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Administração — Bacharelado
Management — Bachelor’s Degree

Ciências Contábeis — Bacharelado
Accounting — Bachelor’s Degree

Serviço Social — Bacharelado
Social service — Bachelor’s Degree

UNIDADE / FACULTY

ABAETÉ

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Destaque para a pecuária leiteira, pecuária 
de corte, fruticultura; indústrias frigoríficas, 
confecções e comércio.
Featuring dairy cattle, beef cattle, fruticulture. Meat refrigeration 
industries, clothing industries and commerce.
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Para promover o desenvolvimento educacional e social da região Centro-Oeste 
do Estado de Minas Gerais a ação dos poderes públicos locais, em conjunto com 
a Fundação Educacional de Divinópolis — FUNEDI, criaram entre 2002 e 2004 o 
Instituto Superior de Educação do Alto São Francisco — ISAF e o Instituto Superior 
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas — ISAB.

Em 2014 suas atividades foram absorvidas pela UEMG, aprimorando a oferta 
de cursos em diversas áreas do conhecimento, contribuindo para o aumento da 
perspectiva de formação e trabalho da força produtiva dos jovens da comunidade 
local e regional. Em 2017, tornou-se independente academicamente de Divinópolis  
o que trouxe maior autonomia e benefícios para a Unidade. 

In order to promote educational and social development in the Midwest region of 
Minas Gerais the local government, in association with the Divinópolis Educational 
Foundation - FUNEDI created, between 2002 e 2004, the Instituto Superior de 
Educação do Alto São Francisco - ISAF and the Instituto Superior de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas - ISAB*.

In 2014 its activities were integrated into UEMG, which improved the amount of 
courses offered in various fields, contributing to an advancement in the prospect of 
education and job training for the local and regional community’s youth. In 2017 the 
Faculty became independent from Divinópolis, which led to greater autonomy and 
brought it benefits.

*Acronyms in Portuguese.

UNIDADE
Abaeté

ENDEREÇO ADDRESS
Av. João Gonçalves, 197 . Amazonas . Abaeté . MG

213KM
 1



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Pedagogia — Licenciatura
Pedagogy — Licentiate

Ciências Sociais — Licenciatura
Social Sciences — Licentiate

UNIDADE / FACULTY

BARBACENA

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Grande produtor de frutas e flores.
Major producer of fruit  and flowers.
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Fundada em 2002, a Unidade Barbacena tem na parceria com as instituições da 
cidade um de seus pontos fortes para se manter e se desenvolver. É por meio desta 
colaboração mútua, utilizando espaços públicos, que as atividades pedagógicas 
acontecem, contribuindo para a formação dos estudantes que melhor conhecem a 
realidade econômica e social da região.

Founded in 2002, the Barbacena Faculty has a strong attribute in its partnership 
with the city’s institutions, helping it maintain and develop itself. It is through such 
collaboration, and utilizing public spaces, that  educational activity takes place, which 
contributes to the students’ training - who get to know better the region’s economic 
and social realities.

UNIDADE
Barbacena

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Coronel José Máximo, 200 . São Sebastião . Barbacena . MG

170KM
 2



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

História — Licenciatura
History — Licentiate

Pedagogia — Licenciatura
Education — Licentiate

UNIDADE / FACULTY

CAMPANHA

CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA
PRESENCIAIS

ASSOCIATE DEGREE COURSES
IN-PERSON

Processos Gerenciais
Management Processes



PÁ
G

IN
A

  4
1 

| u
e

m
g

.b
r

A Fundação Cultural Campanha da Princesa foi criada pela Lei Estadual nº 4.088  
de 11/03/1966, Decreto 9.744 de 06/05/1966 e registrada no Cartório do Registro 
Civil e das Pessoas Jurídicas de Campanha. Sua primeira denominação foi Fundação 
Universidade da Campanha e, posteriormente, passou a ser chamada de Fundação 
Cultural Campanha da Princesa — FCCP, nome este que persiste até os dias atuais.  
Em 1975, a Fundação passou a ser instituída como sendo de Utilidade Pública 
Municipal e, no ano seguinte, de Utilidade Pública Estadual. A instituição é, 
atualmente, mantenedora de duas faculdades: FAFI SION (Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras Nossa Senhora de Sion) e FACEHUC (Faculdade de Ciências 
Exatas e Humanas da Campanha). No dia 30 de novembro de 2013 o governador 
Antônio Anastasia assina decreto que estadualiza a Fundação Cultural Campanha 
da Princesa. Com a estadualização, a FCCP passou a integrar a terceira maior 
universidade do Estado, podendo garantir à população o acesso à educação 
universitária gratuita e de qualidade.

The Campanha da Princesa Cultural Foundation was created by State Law n. 4.088, 
from 03/11/1966, Decree 9.744 from 05/06/1966 and registered in Campanha’s Civil 
and Legal Entities Registry. At first, its name was The Campanha University Foundation 
and, afterwards, it was renamed Cultural Foundation Campanha da Princesa - FCCP, 
which is its name to this day. In 1975, the Foundation was instituted as a Municipal 
Public Service and, in the following year, a State Public Service. The Faculty maintains 
two educational bodies: FAFI SION (Our Lady of Sion’s College of Philosophy, Sciences 
and Literature) and FACEHUC (Campanha College of Exact Sciences and Humanities). 
In november 30, 2013, governor Antônio Anastasia decrees the Foundation’s 
incorporation to UEMG. Thus, the Foundation now is a part of the State’s third biggest 
University, and is able to provide local people with access to free, quality education.

UNIDADE
Campanha

ENDEREÇO ADDRESS
Rua Padre Natuzzi, 53 . Centro . Campanha . MG

315KM
 4



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Administração — Bacharelado
Administration — Bachelor’s Degree

 Matemática — Licenciatura
 Mathematics — Licentiate

Ciências Biológicas — 
Licenciatura
Biology — Licentiate

 Pedagogia  — Licenciatura
 Pedagogy — Licentiate

Geografia — Licenciatura
Geography — Licentiate

 Serviço Social — Bacharelado
 Social Work — Bachelor’s Degree

História — Licenciatura
History — Licentiate

Sistemas de Informação —       
Bacharelado
Information Systems — Bachelor’s 
Degree

Letras — Licenciatura
Literature — Licentiate

Turismo — Bacharelado
Tourism — Bachelor’s Degree

UNIDADE / FACULTY

CARANGOLA

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Pecuária Leiteira
Dairy Farming

Cafeicultura
Coffee Production

Indústrias de Laticínios
Dairy Industry

Prestação de Serviços (polo na área médica, com 
dois grandes hospitais, em diversas especialidades). 
Atende diversas cidades dos Estados de MG/ES/RJ. 
Provides services (hub of medical services, has two big 
hospitals and various specialties. Serves several cities in the 
States of Minas Gerais, Espírito Santo and Rio de Janeiro.
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Referência na região Leste do Estado de Minas Gerais desde a década de 1970, a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola — FAFILE, posteriormente 
transformada em Faculdades Vale do Carangola — FAVALE, foi incorporada à UEMG 
em 2013, tornando-se, a partir daí, a Unidade Carangola.

A presença da instituição na cidade, além de sua influência na região, tem contribuído 
significativamente para a redução da migração de jovens que vêm participando no 
desenvolvimento da economia local.

Reference in the eastern state of Minas Gerais since the 1970s, the College of 
Philosophy, Sciences and Letters — FAFILE*, later renamed The Carangola Valley 
Colleges - FAVALE, was incorporated into UEMG in 2013, thus becoming the 
Carangola Faculty. The institution’s presence in its city, besides its regional influence, 
has contributed tremendously to the reduction of emigration of local youth - who now 
take part in the development of local economy.

*Initials in Portuguese.



Acervo de animais empalhados. Collection of stuffed animals.

Cágado do Paraíba, espécie ameaçada de extinção, 
encontrada no médio Rio Carangola, MG.
The Paraíba Tortoise, a species at risk of extinction, The Paraíba Tortoise, a species at risk of extinction, 
is found in the Carangola river.

Acervo de animais empalhados.
Collection of stuffed animals.
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UNIDADE
Carangola

ENDEREÇO ADDRESS
Praça dos Estudantes, 23 . Santa Emília . Carangola . MG

Laboratório de análises microscópicas. Microscopic analisys laboratory.

Desenvolvimento de pesquisas biológicas. Development of biological research.

350KM
 5



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Administração — Bacharelado
Management — Bachelor’s Degree

Pedagogia — Licenciatura 
Education — Licentiate

Ciências Contábeis — 
Bacharelado
Accounting — Bachelor’s Degree

 Serviço Social — Bacharelado
 Social Work — Bachelor’s Degree

UNIDADE / FACULTY

CLÁUDIO

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Polo na América Latina na fundição artesanal de 
produtos em ferro e em alumínio.
One of Latin America’s foremost areas in artisan foundry of iron and 
aluminum products.

Produção de peças mecânicas para grandes multinacionais.
Production of mechanical parts for large transnational companies.
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As necessidades de um mercado formado por indústrias e comércio que buscam 
mão de obra qualificada levaram os órgãos públicos locais, em conjunto com a 
Fundação Educacional de Divinópolis — FUNEDI, a implantarem, em 2001, duas 
Instituições de Ensino Superior: a Faculdade de Ciências Gerenciais — FACIG e 
o Instituto Superior de Educação de Cláudio — ISEC. Juntas, essas instituições 
contribuíram para a formação de estudantes com potencial para a gestão empresarial 
e social, por meio dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Serviço 
Social, possibilitando uma maior competitividade das empresas da cidade e região. 
No mesmo grau de importância, são marcantes os resultados positivos do curso de 
Pedagogia na formação e desenvolvimento educacional de crianças, jovens e adultos.  
Essa expressiva contribuição estabeleceu um processo, que tem continuidade, com 
significativo aprimoramento, quando da absorção pela Universidade do Estado de 
Minas Gerais — UEMG, agora no modelo público e gratuito.

The demands of a market composed of industry and commerce and seeking qualified 
labor led local public organizations, along with the Divinópolis Educational Foundation 
- FUNEDI, to create in 2001 two institutions of higher education: the College of 
Managerial Sciences - FACIG* and the Cláudio Higher Institute of Education - ISEC. 
Together, these institutions have contributed to educating and training students 
with the capacity for social and business management, through its Management, 
Accounting and Social Work courses - enabling businesses in the city and region to 
be more competitive. By the same degree, the Education course has had remarkable 
results in developing and providing training to children, youths and adults. Such 
an expressive contribution has established a continuing process, which has been 
improved since the institutions’ absorption by UEMG, and is now public and free.

*Initials in Portuguese.

UNIDADE
Cláudio

ENDEREÇO ADDRESS
Rodovia MG 260, 33 . Cláudio . MG

140KM
 6



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Direito — Bacharelado
Law — Bachelor’s Degree

UNIDADE / FACULTY

DIAMANTINA

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES

Importante polo turístico de valor histórico e arquitetônico.
Important tourist attraction of historical and architectural value.
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Considerado um importante polo desde o período colonial brasileiro em função 
da extração de diamantes, Diamantina foi elevada — em 1999 — à condição de 
patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura — Unesco. Este fato reforça a importância da cidade no cenário 
de Minas Gerais e do país que tem hoje, no desenvolvimento educacional e social, a 
referência do Curso de Direito, oferecido pela UEMG.

Criada entre 1965/1966 a Unidade Diamantina foi incorporada à UEMG no ano 
de 2013. Mostrando que o pioneirismo acompanha a cidade há séculos, esta 
unidade ofereceu o primeiro doutoramento fora da Capital do Estado. A instituição 
exercita, de forma integrada, ensino, pesquisa e extensão, tendo em seu Núcleo de 
Práticas Jurídicas a promoção de assistência judiciária gratuita aos cidadãos do Vale 
do Jequitinhonha. 
 
 
Considered an important area since Brazil’s colonial period due to diamond mining, 
Diamantina was elevated - in 1999 - to the condition of a World Heritage Site by The 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO. This fact 
reinforces the city’s importance in the State’s and country’s present context which, for 
their educational and social developments, now has a Law Degree offered by UEMG. 
 
Created in 1965/66, the Diamantina Faculty was incorporated into UEMG in 2013. 
Showing innovation has been one of the city’s characteristics for centuries, this Faculty 
offered the first ever Doctorate program outside of the State’s capital. The institution 
exercises teaching, research and extension in an integrated form, having in its Law 
Practices Center the promotion of free legal assistance to the citizens of the Vale do 
Jequitinhonha region.

UNIDADE
Diamantina

ENDEREÇO ADDRESS
Rua da Glória, 394 . Diamantina . MG

298KM
 8



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Educação Física — Bacharelado / 
Licenciatura
Physical Education — Bachelor’s Degree 
/ Licentiate

Comunicação Social — 
Publicidade e Propaganda — 
Bacharelado
Public Relations — Advertising and 
Marketing — Bachelor’s Degree

Ciências Biológicas — Licenciatura
Biology — Licentiate

Enfermagem — Bacharelado
Nursing — Bachelor’s Degree

Engenharia Civil — Bacharelado
Civil Engineering — Bachelor’s Degree

Engenharia da Computação   
— Bacharelado
Software Engineering — Bachelor’s 
Degree

Engenharia de Produção  — 
Bacharelado
Production Engineering — Bachelor’s 
Degree

Fisioterapia — Bacharelado
Physical Therapy — Bachelor’s 
Degree

História — Bacharelado
History — Bachelor’s Degree

Letras — Licenciatura
Literature — Licentiate

Matemática — Licenciatura
Mathematics — Licentiate

Pedagogia — Licenciatura
Education — Licentiate

Psicologia — Bacharelado
Psychology — Bachelor’s Degree

Química — Licenciatura
Chemistry — Licentiate

Serviço Social — Bacharelado
Social Work — Bachelor’s Degree

Jornalismo — Bacharelado
Journalism — Bachelor’s Degree

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

GRADUATE COURSES
IN-PERSON

Especializações em Engenharia 
de Segurança do Trabalho
Specialization in Occupational Safety 
Engineering

Psicopedagogia Clínica 
e Institucional
Clinical and Institutional
Psychopedagogy

Psicanálise e Saúde Mental
Clinical Psychology and Institutional

Treinamento Personalizado 
e Musculação
Personalized Training and Bodybuilding 

UNIDADE / FACULTY

DIVINÓPOLIS

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Reconhecida pela qualidade de sua indústria de vestuário, 
metalurgia e siderurgia.
Recognized for the quality of its clothing industry, metallurgy and steel.
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Considerada uma referência na formação de qualidade dos seus estudantes, a 
Unidade Divinópolis, na região Centro-Oeste do Estado, tem como grande diferencial 
a estrutura de sua biblioteca e de seus laboratórios com equipamentos modernos e 
de alta tecnologia. 

Originária da Fundação Educacional de Divinópolis (FUNEDI), criada em 1964, 
incorporada em 1990 e integralmente absorvida em 2014, a unidade apresenta 
hoje cursos em diversas áreas do conhecimento que atendem plenamente às 
necessidades e demandas de mão de obra profissional qualificada para uma 
economia local e regional cada vez mais competitiva.

Conta também com o setor de Coordenações Integradas de Extensão, Pesquisa 
e Pós-Graduação (CIEPP), que desenvolve ações e projetos na perspectiva da 
Educação Continuada.

Considered a reference in the training of its students, the Divinópolis Faculty, 
located in the State’s Midwest, has a strong characteristic its library’s structure and 
laboratories, equipped with modern and high-tech equipment.

Having originated as the Divinópolis Educational Foundation (FUNEDI), created 
in 1964, integrated in 1990 and fully absorbed by UEMG in 2014, the Faculty 
possesses today courses in courses in many fields of study that provide to the needs 
and demands of qualified labor for the local and regional economy, which is more 
competitive each day.

It also has an Integrated Coordinating body for Extension, Research and Graduate Education 
(CIEPP), which develops actions and projects for the purpose of Continuing Education.



Laboratório de Informática. Computer Lab.

Laboratório de Análises Químicas.
Chemical analysis lab.Capacitação e treinamento de 

docentes e servidores.
Staff and teachers’ training.
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UNIDADE
Divinópolis

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Paraná, 3001 . Jardim Belvedere . Divinópolis . MG

Laboratório de Zoobotânica. Zoo Botany Laboratory.

Aulas de Educação Física. Physical Education classes.

118KM
 9



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Administração
Management

Comunicação Social — 
Publicidade e Propaganda
Public Relations — Publicity and 
Advertisement

Direito
Law

Geografia
Geography

Sistemas de Informação
Information Systems

Tecnologia em Alimentos
 Food Technology

Tecnologia em Produção 
Sucroalcooleira
Technology in Sugar and 
Alcohol Prodution

UNIDADE / FACULTY

FRUTAL

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES

Possui três usinas de açúcar e álcool.
It has three sugar and alcohol processign plants.

Destaque para a produção de abacaxi, grãos e pecuária leiteira.
It stands out in pineapple, grains and dairy production. 

À DISTÂNCIA
DISTANCE LEARNING

Pedagogia — Licenciatura
Education — Licentiate

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

GRADUATE COURSES
IN-PERSON

Agroecologia no Cerrado
Agroecology in the Cerrado’s Region

Comunicação e Sustentabilidade
Communication and Sustainability 

Direito Civil e Processo Civil
Civic Law and Civil Lawsuit

Gestão Competitiva de 
Negócios
Competitive Business Management
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Um dos polos em educação do Estado levou a UEMG a estadualizar, em 2007, 
a Unidade Frutal, que surgiu para fortalecer a região com um ensino superior  
gratuito e de qualidade. 

A Unidade conta com moderna e completa infraestrutura,  como teatro e  
laboratórios de alta tecnologia,  para atendimento aos diversos cursos.

Um dos fortes diferenciais da Unidade Frutal é o trabalho acadêmico na área 
de extensão, com projetos que atendem os cidadãos do município, oferecendo 
atendimento jurídico gratuito à comunidade, cursos para pessoas da terceira idade 
e vestibulandos que desejam ingressar na Universidade.

A mainstay in the State’s educational system, incorporated by UEMG in 2007,  
the Frutal Faculty emerged to strengthen the region with free, quality education.
 
The Faculty has a modern and extensive infrastructure, such as a theater and high-tech 
labs, provided to the many courses taught.
 
One of the Faculty’s main assets is the academic work in Extension with projects that 
serve the city’s population, offering the community free legal assistance, courses for 
the elderly and students who wish to join the University.



Produtor rural ensina o cultivo do abacaxi.
Rural producer teaches the cultivation 
of pineapple.

Práticas em laboratórios. 
Lab practices.

Cultivo do abacaxi. Pineapple’s cultivation.
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UNIDADE
Frutal

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Professor Mário Palmerio, 1001 . Universitário . Frutal . MG

Aulas por videoconferência. Classes through videoconference.

Biblioteca acadêmica. Academic library.

609KM
 10



CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Ciências Biológicas — 
Licenciatura
Biology — Licentiate

Educação Física — Licenciatura
Physical Education — Licentiate

Letras — Licenciatura
Literature — Licentiate

Matemática — Licenciatura
Mathematics — Licentiate

Pedagogia — Licenciatura
Education — Licentiate

UNIDADE / FACULTY

IBIRITÉ

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Destaque para as empresas especializadas em vestuário, 
extração mineral e fabricação de peças para veículos 
automotores. 
Special mention should be made of companies specializing in clothing, 
mining and automotive parts manufacturing.
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História e tradição se fundem na vida da Fundação Helena Antipoff. Em 1955 foi 
criado o Instituto Superior de Educação Rural — ISER, órgão de ensino superior 
dedicado às mulheres e à especialização em assuntos de Educação Rural. A 
mudança seguinte, no ano de 1970, transforma o Instituto na Fundação Estadual 
de Educação Rural — FEER, passando a formar professores do ensino fundamental 
para atuação na zona rural. Oito anos depois, a instituição transforma-se na 
Fundação Helena Antipoff.

Em 2001, em parceria com o Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira — 
ISEAT, a Fundação passa a oferecer cursos superiores de licenciatura que, nove 
anos depois, foram estadualizados e, por fim, em 2013, a Fundação é absorvida pela 
Universidade do Estado de Minas Gerais transformando-se na Unidade Ibirité, um 
polo referência na formação em Licenciatura.

History and tradition are merged in Helena Antipoff Foundation’s narrative. 1955 saw 
the creation of the Higher Institute of Rural Education - ISER, an institution of higher 
education dedicated to women’s education and to matters of Rural Education. In 1970 
it becomes the State Foundation for Rural Education - FEER, and starts to train high 
school teachers to act in the rural community. Eight years later the institution becomes 
the Helena Antipoff Foundation.

In 2001, in partnership with the Anísio Teixeira Higher Institute of Education - ISEAT, 
the Foundation starts offering licenciate degrees which are absorbed by the State and, 
finally, in 2013 the Foundation join the Minas Gerais State University and becomes the 
Ibirité Faculty, a well-recognized organization for Licenciate studies.

UNIDADE
Ibirité

ENDEREÇO ADDRESS
Av. São Paulo, 3996 . Vila Rosário . Ibirité . MG

22KM
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CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Agronomia — Bacharelado
Agronomy — Bachelor’s Degree

Direito — Bacharelado
Law — Bachelor’s Degree

Engenharia Elétrica — 
Bacharelado
Electrical Engineering — 
Bachelor’s Degree

Engenharia da Computação — 
Bacharelado
Software Engineering — Bachelor’s 
Degree

Psicologia — Bacharelado
Psychology — Bachelor’s Degree

Sistemas de Informação — 
Bacharelado
Information systems — Bachelor’s 
Degree

Ciências Biológicas — 
Licenciatura
Biology — Licentiate

Educação Física — Licenciatura
Physical Education — Licentiate

Pedagogia — Licenciatura
Education — Licentiate

Química — Licenciatura
Chemistry — Licentiate

CURSOS DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA
PRESENCIAIS

ASSOCIATE DEGREE COURSES
IN-PERSON

Tecnologia em Agronegócio
Technology in Agribusiness

Tecnologia em Gestão Ambiental
Technology in Environmental Management

Tecnologia em Produção Sucroalcooleira
Technology in Sugarcane Production

UNIDADE / FACULTY

ITUIUTABA

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Os setores agropecuário, industrial e de serviços são 
as principais fontes de receita do município. É lá que 
estão instaladas grandes empresas do ramo de laticínios, 
frigoríficos e biocombustíveis.
The agricultural, industrial and services sectors are part of the 
municipality’s main source of revenue. This is where large dairy, 
refrigeration and biofuel companies are located.
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Serviços e o agronegócio são as vocações da região. Para atender essa demanda foi 
criada, em 1963, a Fundação Educacional e posteriormente a Faculdade de Filosofia 
— FAFI e, em 1988, os Institutos Superiores de Ensino e Pesquisa — ISEPI e o de 
Educação — ISEDI. Em 1990 a Fundação se vincula à UEMG e, no final de 2014, 
é totalmente absorvida, sendo considerada hoje uma das principais instituições de 
educação superior do Estado de Minas Gerais.

No âmbito da agricultura e pecuária, um dos fortes diferenciais da instituição 
são seus cursos de Agronomia, tecnológicos em Gestão Ambiental e Produção 
Sucroalcooleira. Suas instalações, em uma área de quase cem mil metros quadrados, 
oferecem aos estudantes uma estrutura avançada de laboratórios e uma fazenda 
experimental com 585.035 metros quadrados que, somados, proporcionam 
aprendizado prático e excelência na formação acadêmica.

Services and the agribusiness are the region’s vocations. In order to meet this demand, 
in 1963 were created the Educational Foundation and, later, the Philosophy College 
- FAFI and, in 1988, the Higher Institutes of Teaching and Research - ISEPI and of 
Education - ISEDI. In 1990 the Foundation joins UEMG and, by the end of 2014, it is 
completely incorporated, and is today considered one of the State’s foremost institutions 
of higher education.

When it comes to agriculture and cattle raising, one of the Faculty’s most important 
courses confer degrees in Agronomy, Environmental Management and Sugarcane 
Production. Its dependencies, which cover an area of almost a hundred thousand 
square meters, provide students with a very advanced structure of laboratories and an 
experimental farm encompassing 585,035 square meters which, altogether, allow for 
practical learning and excellence in academic training.



Tanque de psicultura – experimentos para produção de peixes. Fish farming tank – experiments in fish production.

Experimento no plantio da cana-de-açúcar.
Experiment in sugar cane production.

Laboratório de fisiologia humana.
Laboratory of human physiology.
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UNIDADE
Ituiutaba

ENDEREÇO ADDRESS
R. Ver. Geraldo Moisés da Silva, s/n . Universitário . Ituiutaba . MG

Estação metereológica da Fazenda Experimental. The Experimental Farm’s weather station.

Cultivo de milho do curso de agronomia. The agronomy course’s corn field.

671KM
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CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Engenharia  Ambiental
Environmental Engineering

Engenharia Civil
Civil Engineering

Engenharia Metalúrgica
Metallurgical Engineering

Engenharia de Minas
Mining Engineering

UNIDADE / FACULTY

JOÃO 
MONLEVADE

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES

Tem na indústria siderúrgica a força de sua economia.
The city’s economy gets its strength from the steel industry.
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Em 2006, a Faculdade de Engenharia — FaEnge foi definitivamente inaugurada. 
Ao longo desses anos, foram muitas conquistas em prol de um ensino de qualidade, 
o que coloca hoje a Unidade João Monlevade como uma das melhores formações em 
Engenharia do Estado de Minas Gerais.

Em 2013, a inauguração de seu Centro Tecnológico proporcionou aos professores 
e estudantes o desenvolvimento de diversas atividades acadêmicas que simulam as 
práticas de mercado, aprimorando a formação.

In 2006, the School of Engineering - FaEnge was inaugurated. Since then, many 
achievements have been made towards providing excellent education, which places 
the João Monlevade Faculty as one of the best engineering schools in the State.
 
In 2013, the inauguration of its Technology Center provided professors and students 
with the possibility of developing various academic activities simulating market 
practices, which improves education.

*Initials in Portuguese

UNIDADE
Faculdade de Engenharia 
de João Monlevade

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Brasília, 1304 . Baú . João Monlevade . MG

118KM
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CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Pedagogia — Licenciatura
Education — Licetiate

UNIDADE / FACULTY

LEOPOLDINA 

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Leopoldina tem nos setores de serviços, pecuária leiteira 
e cultivo do arroz a base de sua economia.
Leopoldina has in the service industry, dairy farming and in rice 
cultivation the basis of its economy.
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Criada em 2011, a Unidade Leopoldina está localizada na cidade-sede da
Superintendência Regional de Ensino (SRE), fortalecendo sua tradição na 
atividade educacional. 

A Pesquisa e a Extensão se mostram presentes por meio da integração entre 
ensino e formação profissional, com considerável número de estudantes e 
professores com bolsas de estudo concedidas por diferentes instituições do país.

Having been created in 2011, the Leopoldina Faculty is located in the same city as 
the headquarters for the Regional Education Superintendency, which strengthens 
its tradition in educational activities.
 
Research and Extension are present through the integration between teaching and 
professional training, as a considerable amount of students and professors receive 
scholarship grants from various institutions from around the country.

UNIDADE
Leopoldina

ENDEREÇO ADDRESS
R. Gen. Olímpio Mourão Filho, s/n  . Leopoldina . MG

320KM
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CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Administração
Management

Agronomia
Agronomy

Biomedicina
Biomedicine

Ciências Biológicas
Biology

Ciências Contábeis
Accounting Sciences

Comunicação Social — Publicidade 
e Propaganda
Public Relation — Advertising and Marketing

Design de Moda
Fashion Design

Direito
Law

Educação Física
Physical Education

Enfermagem
Nursing

Engenharia Ambiental
Environmental Engineering

Engenharia Civil
Civil Engineering

Engenharia de Produção
Production Engineering

Estética e Cosmética
Aesthetics and Cosmetics

Física
Physics

Gestão Comercial
Commercial Management

História
History

Jornalismo
Journalism

Letras
Literature

Matemática
Mathematics

Nutrição
Nutrition

Sistemas de Informação
Information Systems

Serviço Social
Social Work

Pedagogia
Pedagogy

Medicina
Medicine

CURSOS DE MESTRADO
PRESENCIAIS

MASTERS COURSES
IN-PERSON

Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente
Regional Development and Environment

UNIDADE / FACULTY

PASSOS

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

GRADUATE COURSES
IN-PERSON

Engenharia e Segurança do 
Trabalho
Engineering and Work Safety

Metodologia e Didática do Ensino 
Superior e Língua Portuguesa
Methodology and Didatics of Higher 
Education and Portuguese Language 

Gestão Ambiental
Environmental Management

Ensino de Ciências e Matemática
Mathematics and Science Education



PÁ
G

IN
A

  6
9 

| u
e

m
g

.b
r

Com atuação marcante e decisiva para o desenvolvimento local e regional em função 
de sua história, quantidade e diversidade de seus cursos de graduação e projetos de 
pesquisa e extensão, a Unidade Passos é uma referência acadêmica no Sudoeste do 
Estado de Minas Gerais. 

Com mais de 50 anos, tem sua origem na Fundação de Ensino Superior de Passos, 
estadualizada e absorvida pela UEMG em 2014. 

Em 2015, atendendo a um desejo da população local, se deu um importante marco 
na história da Unidade Passos, com a criação do curso de medicina. 

With a strong and decisive role in local and regional development, due to its history, 
quantity and diversity of courses, as well as research and extension projects, the 
Passos Faculty is a cornerstone in the State’s Southwestern education and academics.
 
Being over 50 years old, it had its origin in the Passos Higher Education Foundation, 
integrated into UEMG in 2014.
 
In 2015, in response to the local population’s appeal, the Passos Faculty reached an 
important milestone in its history by offering a degree in Medicine.



SinMan - Bonecos simuladores para as áreas de saúde. SinMan - simulators for health classes.

Ensaios de compressão no concreto.
Concrete compression tests.

Práticas agrícolas na fazenda 
experimental na Unidade.
Agricultural practices in the 
experimental farm.
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UNIDADE
Passos

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Juca Stockler, 1130 . Belo Horizonte . Passos . MG

Análises biológicas. Biological analyses.

Laboratório de reaproveitamento de resíduos eletrônicos. Eletronic residue upcycling laboratory.

350KM
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CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Pedagogia  — Licenciatura
Education — Licentiate

UNIDADE / FACULTY

POÇOS DE 
CALDAS 

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Polo turístico do Circuito das Águas. Indústrias de exploração 
de bauxita, produção de alumínio e fabricação de fertilizantes 
formam a principal fonte de receita do município.
Touristic destination in the Circuito das Águas region. Bauxite mining 
industry, aluminum production and fertilizer manufacture make the city’s 
main source of revenue.
*Water resorts’ region
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Presente desde 2002 em um dos municípios mais desenvolvidos do Sul do Estado 
de Minas Gerais, o curso em Poços de Caldas foi vinculado à Faculdade de Educação 
(FaE), de Belo Horizonte, criado a partir da carência de uma instituição de ensino 
público e gratuito, na região de Poços de Caldas.

Com permanente preocupação com as práticas educativas, o Curso de Pedagogia 
da unidade desenvolve novas práticas para formação escolar na educação infantil, 
voltadas para a compreensão do fenômeno educacional na contemporaneidade. 

Em 2017, tornou-se independente academicamente da Faculdade de Educação, 
o que trouxe maior autonomia e benefícios para a Unidade. 

Present since 2002 in one of Southern Minas Gerais’ most developed cities, the Poços 
de Caldas Faculty was linked to Belo Horizonte’s School of Education, and was created 
in response to the demand for a free and public higher education institution in the 
Poços de Caldas region.

Permanently concern with educational practices, the Education course in this Faculty 
develops new practices for primary education, aiming for better comprehension of the 
contemporary educational paradigm.

In 2017, it became academically independent from the School of Education, which 
brought the Faculty greater autonomy, among other benefits.

UNIDADE
Poços de Caldas

ENDEREÇO ADDRESS
R. Corumbá, 72 . Jardim dos Estados . Poços de Caldas . MG

448KM
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CURSOS DE GRADUAÇÃO
PRESENCIAIS

UNDERGRADUATE COURSES
IN-PERSON

Ciências Biológicas — Licenciatura
Biology — Licentiate

Design de Produto — Bacharelado
Product Design — Bachelor’s Degree

Química — Licenciatura
Chemistry — Licentiate

UNIDADE / FACULTY

UBÁ 

ATIVIDADES ECONÔMICAS

ECONOMIC ACTIVITIES
Importante polo moveleiro e vestuário do Estado de 
Minas Gerais.
Important center for the furniture and clothing industries in Minas Gerais.
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Atendendo a vocação industrial da cidade, em 2006 a Universidade do Estado de Minas 
Gerais, a Fundação Irailda Ribeiro e a Prefeitura Municipal de Ubá somaram esforços e 
criaram um curso fora de sede, em Design de Produto.

No ano seguinte, com a instalação de modernos laboratórios e a implantação dos 
cursos de bacharelado em Ciências Biológicas e Química, consolidou-se a Unidade 
Ubá, que passa a suprir as carências da Zona da Mata mineira.

In answer to the city’s industrial vocation, in 2006 the Minas Gerais State University,  
the Irailda Ribeiro Foundation and the Ubá City Hall joined efforts and created a distance 
learning course in Product Design.
 
The following year, after the installation of modern laboratories and the implementation of 
bachelor’s degree courses in Biology and Chemistry, the Ubá Faculty was consolidated 
and started supplying the needs of the Zona da Mata region.

UNIDADE
Ubá

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Olegário Maciel, 1427 . Ubá . MG

278KM
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STRATEGIC ACTIVITY OFFICES

ORGÃOS DE 
ATIVIDADES

ESTRATÉGICAS



ORGÃO DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS / 
STRATEGIC ACTIVITY OFFICES

CENTRO 
MINAS DESIGN 

Públicos beneficiados: capacitação de empresários 
e designers.
Target audience: entrepreneurs and designers.

STRATEGIC DESIGN DEVELOPMENT CENTER 
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O Governo do Estado de Minas Gerais criou, em março de 2007, o Centro Minas Design 
— CMD, com o objetivo de incentivar a inserção do design nos processos de produção 
de forma acessível, como uma eficaz ferramenta de inovação. Inicialmente coordenado 
pela então Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior — SECTES, 
dentro do projeto de Rede de Inovação Tecnológica — RIT, o Centro Minas Design 
atualmente integra a reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais e é um órgão 
que reúne e dinamiza diferentes vertentes e agentes da demanda e oferta do design no 
Estado. A atuação do Centro se dá por meio de linhas de ação, divididas em: promoção, 
informação e comunicação; ensino, pesquisa, extensão; articulação em políticas públicas 
e parcerias com o setor privado. Essas linhas aglutinam todos os objetivos para que o 
design mineiro possa ser referência em âmbito nacional e internacional.

Minas Gerais State’s Government created, in March 2007, the Minas Design Center - 
CMD, for the purpose of stimulating the insertion of design into production processes 
in an accessible way, and as an effective tool for innovation. Initially managed by the 
State’s Office for Science, Technology and Higher Education - SECTES, and a part 
of the Technological Innovation Network - RIT, the Minas Design Center is now a part 
of UEMG’s rectorate whose job it is to create communication between many different 
sources of demand and supply of design in Minas Gerais. The Center’s actions are 
divided into promotion, information and communication; education, research and 
extension; connection in public policy and partnerships with the private sector. These 
lines of action consolidate the objectives so that our State’s design will be recognized 
both in Brazil and internationally.

SEDE
Reitoria

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Papa João Paulo II, 4143. Edifício Minas . 8º andar . Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves . Belo Horizonte . MG

4CAPITAL



Filiada à Associação Brasileira de Editoras 
Universitárias — ABEU
Affiliated to the Brazilian Association of University Presses - ABEU

Consultas ao portal da EdUEMG:
Visit our website at: 
eduemg.uemg.br 

ORGÃO DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS / 
STRATEGIC ACTIVITY OFFICES

EDITORA
UEMG 
UEMG PRESS
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Instalada na reitoria, a Editora da Universidade do Estado de Minas Gerais — 
EdUEMG, criada com o objetivo de apoiar e promover a produção científica da 
Instituição, conta com um catálogo de cerca de 70 publicações (até 2017), entre 
anais, livros impressos e eletrônicos em diversas áreas de pesquisa.

Alinhada com as orientações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia — IBICT, a EdUEMG busca editar todos as suas publicações também na 
versão on-line por meio de acesso gratuito e com ferramentas de livre navegação.  
O endereço eletrônico da editora é o eduemg.uemg.br 

Located in the rectorate, the Minas Gerais State University’s Press - EdUEMG,
created for the purpose of supporting and promoting the Institution’s scientific 
production, has a catalogue of around 70 publications (in 2017) between annals, 
printed and electronic books on many different fields of study.
 
Following the guidelines provided by the Brazilian Institute of Scientific and 
Technological Information - IBICT, EdUEMG aims to edit all of its publications online, 
making them available for free access and navigation. The Press’ website can be found 
at eduemg.uemg.br.

SEDE
Reitoria

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Papa João Paulo II, 4143. Edifício Minas . 8º andar . Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves . Belo Horizonte . MG

4CAPITAL



O Núcleo conta com 20 pedidos de proteção junto ao 
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual — INPI, 
das criações intelectuais geradas na Universidade, entre 
patentes, desenho industrial, marcas e softwares.
The Center has received 20 requests for the intellectual property 
registration of products invented in the University, such as patents, 
industrial designs, trademarks and software.

ORGÃO DE ATIVIDADES ESTRATÉGICAS / 
STRATEGIC ACTIVITY OFFICES

NÚCLEO DE
INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA 
CENTER FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION
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O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) iniciou sua atuação, em 2009, como forma 
de desenvolver as políticas de inovação da Universidade do Estado de Minas Gerais. 
Apresenta-se como um órgão estratégico, por meio da Lei de Inovação, que compõe 
e complementa as questões acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão. O foco é 
incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica — e levar o conhecimento 
dos estudantes ou docentes para o mercado, garantindo o desenvolvimento 
econômico e financeiro dos criadores.
 
O NIT trabalha efetivamente na regulamentação das atividades, por meio de proteção 
da propriedade intelectual, patentes, marcas e desenho industrial. Para estimular os 
estudantes e professores a proteger uma ideia, o NIT dá suporte jurídico gratuito, 
promove a integração da UEMG com o setor privado, estimulando a geração e a 
transferência de tecnologias.

The Center for Technological Innovation started its activities, in 2009, as a way to develop 
UEMG’s policies for innovation. It is presented as a strategic office, as determined by the 
Innovation Law, and integrates and complements the academic activities of Teaching, 
Research and Extension. Its main objetive is to stimulate innovation and scientific and 
technological research - and to bring the students’ and professors’ knowledge to the 
market, striving for their financial and economic development.

NIT effectively works in regulating activities, through the protection of intellectual 
property, patents, trademarks and industrial designs. In order to stimulate students and 
professors to protect their ideas, NIT offers legal support, promotes UEMG’s interaction 
with the private sector, and encourages the creation and transfer of technology.

SEDE
Escola de Design

ENDEREÇO ADDRESS
Av. Antônio Carlos, 7545 . São Luiz . Belo Horizonte . MG 
(Futuras instalações na Praça da Liberdade S/Nº)

4CAPITAL



EQUIPE EDITORIAL / EDITORIAL TEAM

ORGANIZAÇÃO / ORGANIZATION

MÁRCIO MOREIRA LAMBERT

ROBERTO WERNECK RESENDE ALVES

WALDYR DIAS VIEIRA JÚNIOR
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     HOMEPAGE
     UEMG.BR

      FACEBOOK
    FACEBOOK.COM/UEMGBR 

     TWITTER
      TWITTER.COM/UEMGBR

     YOUTUBE
      YOUTUBE.COM/USER/UEMG1989

    TV UEMG
      YOUTUBE - TV UEMG

RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, 4143 . ED. MINAS . 8º ANDAR

CIDADE ADMINISTRATIVA . BELO HORIZONTE . MG . BRASIL . CEP: 31630-900

TEL: +55 (31) 3916-0471 . UEMG.BR



Esta publicação foi produzida no LDG/ED/UEMG. O texto 
foi composto em Akzidenz-Grotesk e os títulos em Fabrica. 
O miolo impresso em papel Couché Fosco 150g/m2.  A capa foi 
composta em Akzidenz-Grotesk e impressa em papel Cartão 
300g/m2. A impressão e o acabamento foram feitos pela Rona 
Editora, em Belo Horizonte, em dezembro de 2017.






