
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
A Universidade Federal de Lavras (UFLA) tem a honra de recebê-lo como candidato 

a um de seus cursos de graduação. No ambiente acadêmico da UFLA, você encontrará a 
estrutura necessária para a excelente formação profissional, com oportunidades de 
envolvimento em pesquisa e extensão. Os profissionais formados pela UFLA são cidadãos 
conscientes da contribuição que podem dar para uma sociedade mais justa e produtiva.  

Ao escolher um dos cursos de graduação da UFLA, você estará dando o primeiro 
passo na carreira profissional. O aproveitamento das oportunidades que o meio acadêmico 
oferece dará a competência necessária para a participação no mercado globalizado atual. 

Com os nossos melhores votos de sucesso, colocamo-nos à disposição para 
quaisquer informações ou esclarecimentos.  
 

COPESE/UFLA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA 
 

Fundada em 1908, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) é a concretização dos ideais 
de seu fundador, Dr. Samuel Rhea Gammon, e de seu primeiro diretor, Dr. Benjamim Harris 
Hunnicutt. A Universidade Federal de Lavras consolidou-se pelo pioneirismo na extensão - promoveu 
a Primeira Exposição Nacional do Milho e a Primeira Exposição Agropecuária do Estado de Minas 
Gerais, introduziu o primeiro silo aéreo para armazenagem de grãos no Estado e editou a primeira 
revista de Minas Gerais direcionada ao produtor rural.  

A extraordinária geração de conhecimentos científicos e tecnológicos se deve à qualidade do 
ensino na formação de seus estudantes, que são a razão maior da existência da Instituição. A UFLA 
foi capaz de fazer história ao longo do tempo e, sobretudo, preparar-se para exercer com eficiência 
seu papel social no ensino, pesquisa, extensão e na prestação de serviços em uma das áreas mais 
estratégicas para toda nação - a área das Ciências Agrárias - que, entre outros importantes aspectos, 
lida com a produção de alimentos, madeira, fibras, medicamentos e energia renovável, respeitando o 
desafio de explorar os recursos naturais, em harmonia com a preservação ambiental.  

A Universidade Federal de Lavras - UFLA - tem a honra de recebê-lo como candidato a um 
dos seus cursos de graduação. No ambiente acadêmico, além do ensino de qualidade, você poderá 
envolver-se em projetos de pesquisa e extensão universitária. Essa oportunidade o transformará em 
co-autor na busca por soluções para diversas atividades do agronegócio, para o uso racional de 
recursos naturais e para a comunidade em geral.  

A UFLA oferece o Processo Seletivo Unificado - VESTIBULAR e o Processo Seletivo de 
Avaliação Seriada - PAS. O Vestibular é realizado duas vezes ao ano, em julho e dezembro, em dois 
dias consecutivos de provas. O PAS é oferecido somente no mês de dezembro, sendo realizado em 
três etapas consecutivas, uma etapa ao final de cada ano. O candidato ao Vestibular deverá estar 
cursando (ou já ter concluído) o terceiro ano do ensino médio e o candidato ao PAS deverá estar 
cursando, no mínimo, a primeira série do ensino médio. O candidato do Vestibular tem a opção de 
utilização do resultado da prova de Conhecimentos Gerais do ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), como parte da avaliação na primeira fase do processo (fase eliminatória).  

São oferecidas, semestralmente, 80 vagas para o curso de Agronomia, 30 vagas para o 
curso de Administração, 25 vagas para os cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, 
Zootecnia, Medicina Veterinária, Ciência da Computação, Engenharia de Alimentos, Química 
(Licenciatura) e Ciências Biológicas. Alem desses cursos, todos diurnos, a UFLA oferece, em período 
noturno, 50 vagas para o curso de Educação Física (Licenciatura), 40 vagas para o curso de 
Matemática (Licenciatura) e 40 vagas para o curso de Sistemas de Informação. Até 40% das vagas 
são destinadas a candidatos do PAS no Processo Seletivo de final de ano.  

Por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Comunitários e Culturais - PRAECC, a 
UFLA presta assistência aos estudantes, atendendo prioritariamente àqueles de baixa renda, 
mediante avaliação socioeconômica. Essa Pró-Reitoria também desenvolve ações que contribuem 
significativamente para o ingresso desses candidatos a um dos cursos de graduação da UFLA - um 
curso pré-universitário gratuito e isenção da taxa de inscrição para os Processos Seletivo. Uma vez 
na Universidade, a PRAECC oferece subsídios à alimentação (Restaurante Universitário - RU), 
atendimento médico, odontológico, psicológico e laboratorial, desconto nas taxas acadêmicas, 
moradia estudantil (227 vagas, masculino/feminino) e bolsa-atividade (180 bolsas/mês), importante 
auxílio para sua manutenção e desenvolvimento de atividades acadêmicas na Universidade. 

 As atividades relacionadas com o ensino de graduação na UFLA são supervisionadas pela 
Pró-Reitoria de Graduação – PRG, que controla e oferece permanente orientação acadêmica aos 
estudantes por intermédio dos coordenadores de cursos e do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico 
(NADP). Através dessa Pró-Reitoria, os estudantes podem fazer parte do Programa de Educação 
Tutorial (PET), mobilidade acadêmica, convênio (PEC-G) e monitoria voluntária e remunerada nas 
diferentes disciplinas da grade acadêmica.  
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Além dos cursos de graduação, a UFLA oferece 19 cursos de pós-graduação em nível de 
Mestrado (Administração, Agroquímica e Agrobioquímica, Biotecnologia Vegetal, Ciência dos 
Alimentos, Ciências Veterinárias, Ecologia Aplicada, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, 
Estatística e Experimentação Agropecuária, Fisiologia Vegetal, Fitopatologia, Fitotecnia, Genética e 
Melhoramento de Plantas, Microbiologia Agrícola, Solos e Nutrição de Plantas, Zootecnia, Engenharia 
de Sistema e Ciência e Tecnologia da Madeira) e 15 cursos em nível de Doutorado (Administração, 
Agroquímica, Ciência de Alimentos, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Entomologia, 
Estatística e Experimentação Agropecuária, Fisiologia Vegetal, Fitopatologia, Fitotecnia, Genética e 
Melhoramento de Plantas, Microbiologia Agrícola, Solos e Nutrição de Plantas, Zootecnia e Ciência e 
Tecnologia da Madeira). Conjuntamente com a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - 
FAEPE, a UFLA oferece 66 cursos de pós-graduação lato sensu a distância (especialização), 1 curso 
de aperfeiçoamento e 3 cursos de pós-graduação lato sensu (especialização, presencial).  

O quadro docente é altamente qualificado, com 76% dos professores com título de Doutor e 
19% com título de Mestre. Isso faz com que o IQCD (Índice de Qualificação do Corpo Docente) atinja 
o padrão de capacitação das Universidades de países desenvolvidos, colocando a UFLA entre as 
melhores Instituições Federais de ensino superior do Brasil.  

A Pesquisa Científica e Tecnológica é um dos destaques da Universidade, sendo organizada 
em grupos de pesquisa, e conta atualmente com 67 grupos certificados na Plataforma Lattes do 
CNPq. Esses grupos desenvolvem 380 linhas de pesquisa e cerca de 1000 projetos em mais de 100 
laboratórios de pesquisa. Desses projetos, 564 possuem financiamento externo por agências de 
fomento e pelo setor privado. A UFLA apresenta produção científica crescente, atingindo atualmente 
cerca de 2570 publicações por ano em diferentes modalidades científicas e técnicas. Através dos 
Programas de Iniciação Científica, 18% dos alunos de graduação da UFLA possuem bolsa, 
garantindo grande inserção nos programas de pesquisas.  

Nas atividades de extensão, há grande interação não somente com a comunidade local, mas 
também com outras regiões do País. A extensão proporciona importantes oportunidades de 
aprendizagem para o aluno. A participação na prestação de serviços e transferência de tecnologias é 
feita juntamente com os professores, por meio de Projetos de Extensão nas diversas áreas de 
atuação da Universidade.  

Perseguindo o propósito de permitir a educação continuada a todos os profissionais e 
trabalhadores do País, a UFLA oferece cursos de qualificação profissional a distância, direcionados a 
quem trabalha e não tem disponibilidade de tempo, mas que precisa atualizar e incrementar seus 
conhecimentos na área profissional.  

O câmpus universitário possui uma área de 600 hectares (6.000.000 m
2
), sendo mais de 

150.000 m
2 

de área construída com 16 departamentos didático-científicos, 160 laboratórios, biblioteca 
especializada, área para cultivo e criação de animais, 22 anfiteatros, pomar com viveiros, usina de 
beneficiamento de sementes, fábrica de ração, estação meteorológica, estação de tratamento de 
água, horto de plantas medicinais, centro de convenções, duas fazendas experimentais nos 
municípios de Lavras e Ijaci, que compõem a infra-estrutura de apoio ao ensino, pesquisa, extensão e 
difusão de tecnologia. A UFLA conta também com centro esportivo, ginásio poliesportivo e academia 
de ginástica e musculação, museus, editora, emissora de rádio, TV, laboratório de idiomas, 
alojamentos, restaurantes e lanchonetes, estádio de futebol, Centro de Integração Universitária - 
CIUNI, agência do Banco do Brasil, posto da ECT (Empresa de Correios e Telégrafos), caixas 
automáticos do Banco Real e Bradesco, hotel, gráfica, creche e Escola de Ensino Fundamental e 
cooperativas de consumo e de trabalho.  
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A CIDADE DE LAVRAS 
Lavras está situada no ponto de confluência entre o sul e oeste de Minas Gerais, a uma 

altitude média de 900 m, com uma população aproximada de 80.000 habitantes. Além de oferecer 
condições climáticas excelentes, a cidade dispõe de todos os recursos indispensáveis a um moderno 
centro urbano. É dotada de bons hotéis, rede hospitalar, comércio, shopping, diversos clubes sociais 
e esportivos, entre eles o Centro Esportivo da UFLA, com capacidade para 30.000 pessoas e o 
Ginásio no câmpus universitário, com capacidade para 4.000 pessoas.  

A cidade localiza-se a 230 km de Belo Horizonte, 370 km de São Paulo e 420 km do Rio de 
Janeiro,  e fica próxima ao Circuito das Águas e das cidades históricas de Minas Gerais. Sua 
população escolar, cerca de 20.000 estudantes, freqüenta uma rede de aproximadamente duas 
dezenas de estabelecimentos de ensino, dos quais quatro de nível superior: UFLA, UNILAVRAS, 
INSTITUTO PRESBITERIANO GAMMON e INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO DE MINAS 
GERAIS. A produção agropecuária está representada por diversas culturas, especialmente a do café, 
e por um dos melhores rebanhos de gado leiteiro do Estado. O setor industrial encontra-se em ritmo 
de expansão, graças às condições favoráveis de que a cidade dispõe. Como pontos de recreação, 
destacam-se a Fundação Abraham Kasinski (Poço Bonito), Usina Hidrelétrica do Funil, Clube 
Campestre, Lavras Tênis Clube, Camargos Iate Clube e Usina de Itutinga. Destacam-se, ainda, a 
igreja do Rosário e o museu Bi Moreira como atrações históricas.  

 
TRANSPORTE COLETIVO  

Terminal Rodoviário (35) 3821-9933: Belo Horizonte - Lavras - Belo Horizonte (Gardênia - 
3821.7344); São Paulo - Lavras - São Paulo (Gardênia - 3821.7344); Divinópolis - Lavras - Divinópolis 
(São Cristóvão - 3821.7250); Varginha - Lavras - Varginha (Gardênia - 3821.7344); Araxá - Lavras - 
Araxá (Gontijo - 3821.9333); Uberlândia - Lavras - Uberlândia (Gontijo - 3821.9333); São João del Rei 
- Lavras - São João del Rei (São Cristóvão - 3821.7250); Rio de Janeiro - Lavras - Rio de Janeiro 
(Bel-Tur - 3821.8937); Juiz de Fora - Lavras - Juiz de Fora (Transur - 3821 8887); Brasília - Lavras -
Brasília (São Cristóvão - 3821.7250); Santos - Lavras - Santos (Vale do Ouro - 3821.9099). Pontos de 
Táxi: Nº 1: 3821.1405; Nº 2: 3821.6470; Nº 3: 3821.7411; Nº 5: 3821.0937 Circulares: Autotrans: 
Fone: 3821.6344 - 6h15 às 22h45 (cidade/UFLA e UFLA/cidade).  

HOSPITAIS - PRONTO-SOCORRO  
Hospital Vaz Monteiro: Fone: 3829.2600; Hospital Bom Samaritano: Fone: 3821.0710; Santa 

Casa de Misericórdia: Fone: 3829.2800; Pronto-Atendimento: 3821.0009.  

TELEFONES E ENDEREÇOS ÚTEIS 
Serviço Despertador: 134; Hora Certa: 130; Rádio-Patrulha: 190; Delegacia de Polícia: 

3821.6211; INSS: R. Dr. Francisco Sales, 505. Fone: 3829.2400; Posto Telefônico Público: R. Raul 
Soares, 48; Agência de Correios e Telégrafos/ECT R. Raul Soares, 159, Fone: 3822.4492.  

ONDE SE HOSPEDAR EM LAVRAS  
Alojamento Estudantil UFLA: Fone: 3829.1586 - e-mail: smoradia@ufla.br.  

Hotéis - Alvorada (câmpus histórico da UFLA): 3829.1198; 3821.1110; Califórnia: 3821.6009; 
Cama e Café: 3822.5789; Lavras Apart Hotel: 3822.6655; Mazza: 3821.7366; Minas Hotel: 
3821.5511; OuroLavras: 3822.8300; Pingüim: 3821.2955; Serema Palace Hotel: 3829.8350; Tropical 
Palace Hotel: 3821.8868; Vereda: 3821.7522; Vila Romana Flat: 3821.5900; Vitória Palace Hotel: 
3822.3555.  

Pensões - Casa da D. Fátima: 3821.1270; Casa da Estudante: 3821.8439, 9922.8439, 
http:geocities.yahoo.com.br/pensaoestudante; Casas de Família: 3821.0686, 3822.6514, 
(tahosermario@hotmail.com); 3821.1926; 3822.3127; 3821.6157; Hospedagem Perimetral: 
3826.5886; Pensão D. Carminha: Av. Pedro Sales, 624; Pensão da D.Carmem: 3821.2158, 
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pensaocarmem@gmail.com; Pensão D. Áurea: 3821.4749; Pensão da Sueli: 3821.8439; Pensão D. 
Janete: 3821.5125; Pensão Familiar: R.Azarias Ribeiro, 68; Pensão Familiar: 3821.0318; Pensão do 
Estudante: 3822.7013, 3822.5998; 3822.2727; Pensionato Estudantil: 3821.6866; Pensionato Chalão: 
3826.3195; Pensão da Terezinha: 3826.0381, 9936.5567.  

RESTAURANTES  
Cantina do Saulo (câmpus da UFLA): 3829.1109; Edinho's Restaurante (câmpus histórico da UFLA): 
3829.1197; Churrascaria Trevão: 3821.6635; Dallas: 3821.8614; Fogão a Lenha: 3821.8212, 
3822.5601; Kilograma: 3822.2666; Manah: 3821.8284; Picles Restaurante: 3821.2066; Chão Nativo: 
3821.8685; Tempero de Minas: 3821.2668; Thaís: 3822.3298; Tipuana: 3821.1989; Tropeiro: 
3821.1104; Gourmet Restaurante: 3826.4978; Bom Apetite: 3822.4733; Lallegro Restaurante: 
3826.6455. 

 

 


