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A Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ) foi instalada 

em 21 de abril de 1987 como 

Fundação de Ensino Superior de 

São João del-Rei (FUNREI). No 

ano de 2002 foi transformada em 

Universidade. Atualmente, os 

cursos da Universidade estão 

distribuídos em 6 unidades 

educacionais, sendo elas CAP (Alto 

Paraopeba), CCO (Centro-Oeste 

Dona Lindu), CDB (Dom Bosco), 

CSA (Santo Antônio), CSL (Sete 

Lagoas) e CTan (Trancredo Neves). 
 

O campus Sete Lagoas (CSL) foi 

criado em 2009 para incentivar o 

desenvolvimento científico e 

tecnológico prevendo a atuação 

nas diferentes áreas das ciências 

agrárias, florestal e de alimentos, 

com base em uma formação 

teórica e prática aliada à pesquisa 

científica, extensão e cooperações 

com outras instituições de ensino e 

pesquisa. 

 

 

Sejam  

bem-vindos, calouros! 

Agora você é um estudante da Universidade Federal de São João Del-Rei 
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DICON 

A divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico tem 

função de acompanhar a vida escolar dos alunos desde o seu 

ingresso na UFSJ, registrando dados e fornecendo documentos 

por eles solicitados. 

 

Horário de funcionamento 

08:00 -12:00h e 13:00 - 17:00h 

Fone: (31) 3775-5504 

Biblioteca 

O serviço de empréstimo de livros está disponível para 

professores, alunos e funcionários, regularmente cadastrados 

no Sistema da Biblioteca e portadores de número de matrícula.  

As renovações podem ser feitas na biblioteca ou no site: 

http://www.dibib.ufsj.edu.br/  

O tempo de duração do empréstimo é 7 dias e a cada dia de 

atraso na devolução será cobrado R$0.50 por dia para cada 

livro emprestado. 

 

Horário de funcionamento 

08:00 – 17:00 

 

 

  
Carteira Estudantil 

A Carteira Estudantil pode ser solicitada gratuitamente na 

Biblioteca da UFSJ por qualquer aluno regularmente 

matriculado em um dos cursos da Universidade e tem validade 

de 1 ano, podendo ser renovada no mesmo local.  
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Acesso a dados  

acadêmicos 

 
O aluno de graduação pode acessar, via internet ou 

aplicativo, as seguintes informações : 

Aplicativo CONTAC next (Play Store) 

CONTAC (www.intranet.ufsj.edu.br) 

• Horário de aulas 

• Notas e faltas 

• Consultas sobre a classificação na unidade curricular (CR) 

• Realização da inscrição periódica e resultado.  

Campus virtual (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) 

• Material disponibilizado pelos professores 

• Contato e mensagens dos professores 

Coeficiente de Rendimento (CR) 

 

Depende dos resultados obtidos nas unidades curriculares 

cursadas. Em consequência, terá melhor classificação o 

discente que apresentar o maior Coeficiente De Rendimento. 

É  gerado pela equação: 

  

 

         𝐶𝑅 =  
 (𝑁𝑖×𝐶𝐻𝑖)

 𝐶𝐻𝑖
 

  

Ni = nota obtida pelo discente na unidade curricular i; 

CHi = é a carga horária correspondente á unidade 

curricular i. 

Somente disciplinas obrigatórias e opcionais do curso 

são consideradas no cômplo CR; 

O CR varia de 0 a 10 

Para discentes que possuem conceitos em seus 

históricos, são atribuídos notas conforme o que se 

segue: 

A=10, B=8, C=6, D=3, E=0, SUF=10, INS=3 

Frequência  

 
É preciso atender às exigências de frequência para ser 

considerado aprovado em uma unidade curricular. A frequência 

mínima exigida na graduação é de 75%. 
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Assistência 

Estudantil 

 

A Assistência Estudantil contribui para a melhoria do 

desempenho acadêmico e age, previamente, nas situações de 

repetência e evasão, decorrentes de insuficiência de condições 

financeiras dos alunos. Oferece assistência à moradia 

estudantil, alimentação, transporte, à saúde, inclusão digital, 

cultura, esporte, creche e apoio pedagógico.  

 
 

Bolsas 

 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 

PIBIC 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

visa apoiar Instituições de Ensino e/ou Pesquisa por meio da 

concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes 

de graduação integrados na pesquisa científica. 

 

Tutoria e Monitoria 

Envolvem discentes, sob supervisão de um docente, que 

realizam apoio à aprendizagem de estudantes durante a 

graduação, com intuito de nivelamento de conhecimento e 

diminuição de reprovação e dos índices de evasão e retenção.  

A bolsa será concedida por meio de processo seletivo com 

aplicação das regras específicas do programa.  

 

Programa de Educação Tutorial – PET  

O PET oferece a alunos de excelência acadêmica uma bolsa 

no valor de R$ 400,00. Para participar do PET Agronomia da 

UFSJ, os candidatos devem passar por processo seletivo cujas 

regras são publicadas em forma de Edital. 
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Para iniciar o Estágio Supervisionado, o aluno já deverá ter cursado 

um mínimo de 60% da carga horária do curso (aproximadamente 

2.370 horas para cursos de duração de 05 anos). A carga horária a 

ser cumprida no estágio obrigatório é de 200 horas. O aluno também 

pode desenvolver os estágios extracurriculares de maneira optativa. 

 

 

 Todo aluno precisa, obrigatoriamente, comprovar a 

participação em um mínimo de 200 horas acadêmicas. As atividades 

complementares podem ser: projetos de pesquisa, monitoria, 

iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 

seminários, simpósios, congressos, conferências e até disciplinas 

oferecidas por outras instituições.  

 

 

Os Centros Acadêmicos (CA) são formados por alunos que 

representam o corpo discente de seu curso. Cada curso da UFSJ 

tem um Centro ou Diretório Acadêmico, o qual tem total participação 

e poder de voto dentro do Conselho Diretor. Algumas funções são: 

encaminhamento, mobilização e organização de reivindicações e 

ações políticas dos estudantes; mediação de negociações e conflitos 

individuais e coletivos entre estudantes e a faculdade; realização de 

atividades culturais, entre outros.  

No campus da UFSJ-CSL, nós temos o CABIB – Centro Acadêmico 

em Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas, e o CEAGRO – 

Centro Acadêmico de Engenharia Agronômica. 

 

 

Estágio Supervisionado 

Atividades complementares 

Movimento Estudantil 
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Eventos 

Semana Acadêmica – SEACAD  

Com diversos minicursos e palestras sobre temas voltados para 

todos os cursos de graduação do CSL, a SEACAD visa a 

discussão e a troca de experiências entre estudantes, comunidade 

local e profissionais, ampliando e complementando a formação 

acadêmica.  
 

Semana do Engenheiro Agrônomo  

Na semana do Engenheiro Agrônomo, palestrantes são 

convidados para contar suas experiências como profissionais, falar 

sobre o mercado de trabalho, entre outros assuntos. O evento é 

realizado no CSL e organizado pelo PET Agronomia. 
 

Semana de Integração Tecnológica – SIT 

A SIT é um evento de transferência de tecnologias, práticas e 

inovações agropecuárias com foco regional com diversos cursos 

oferecidos às pessoas relacionadas ao meio agropecuário. O 

evento é anual e é realizado no mês de maio pela Embrapa Milho 

e Sorgo em parceira com a Emater-MG, a Epamig e a 

Universidade Federal de São João del-Rei - Campus de Sete 

Lagoas (UFSJ-CSL).  
 

Congressos, feiras, exposições e dias de campo 

Os Congressos, feiras, exposições e dias de campo que abordam 

assuntos relacionados aos cursos do campus Sete Lagoas são 

constantemente divulgados nas redes sociais da Universidade. É 

importante que o discente fique atento aos sites oficiais para 

divulgação de locais e datas.  
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Acolhida aos Calouros  

A Acolhida aos Calouros ocorre no início do semestre em todos os 

campi  da UFSJ. No CSL, o PET Agronomia organiza o evento e tem 

apoio das Empresas Juniores, Coordenadorias de Curso, Grupos de 

Estudos e dos Centros Acadêmicos. O objetivo é integrar os novos 

estudantes, além de oferecer informações gerais da Universidade, 

do campus, dos cursos e das oportunidades durante e após a 

graduação.  
 

Encontro dos Grupos de Estudos e Pesquisa da UFSJ/CSL – 

InterGEP 

O InterGEP é organizado pelo grupo PET Agronomia e tem o 

objetivo de reunir e trocar experiências entre os grupos de estudos e 

pesquisa da UFSJ, bem como firmar parcerias e conhecer as 

atividades realizadas no campus.  
 

Semana de Extensão Universitária – SEMEX  

A SEMEX realiza exposição de trabalhos e apresentações orais e 

premia  experiências que mais contribuíram para a transformação da 

sociedade. A Semex não só estimula, amplia e aprofunda o debate 

sobre a prática extensionista e firma o estabelecimento da relação 

entre a UFSJ (professores, alunos e técnicos administrativos) e a 

sociedade. 
 

Seminário de Iniciação Científica – SIC  

O Seminário de Iniciação Científica prioriza a participação de alunos 

da UFSJ com trabalhos concluídos de iniciação científica. A 

apresentação no evento é parte dos compromissos assumidos pelo 

aluno e orientador junto aos programas institucionais de iniciação 

científica da UFSJ e as agências de fomento. 
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Engenharia Agronômica 

O que é a Engenharia Agronômica? 

O Curso de Engenharia Agronômica da UFSJ é voltado para 

formação de um profissional com excelente embasamento teórico-

prático. Para isso, contamos com docentes 100% doutores. Em 

função do forte desenvolvimento Agropecuário da região, há 

facilidade da participação dos alunos em estágios, dias de campo, 

simpósios, atividades de extensão e outros. Busca-se formar um 

profissional interligado com as demandas atuais do mercado 

fornecendo a sólida formação teórica necessária ao profissional.  

 

Como é o mercado de trabalho para o Engenheiro Agrônomo? 

Os profissionais de Engenharia Agronômica podem seguir caminhos 

diversos, como a Extensão Rural em empresas públicas e privadas 

ou como profissional liberal, oferecendo assistência técnica, 

consultoria, planejamento, etc., atividades de ensino em 

Universidades ou cursos técnicos, atuação na pesquisa em institutos 

e empresas públicas e privadas, entre outros.  

 

UFSJ e a Engenharia Agronômica 

Em 2009, iniciaram-se as aulas do Curso de Engenharia Agronômica, 

inicialmente em local cedido, na forma de empréstimo, pelo Centro 

Nacional de Pesquisa em Milho e Sorgo da Embrapa 

(CNPMS/EMBRAPA). Atualmente, os alunos contam com uma 

estrutura cada vez maior, com prédios e laboratórios específicos para 

cada curso, além da crescente abertura de áreas experimentais.  
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EJAGRO Empresa Júnior 

A EJAGRO , Empresa Júnior de Agronomia da Universidade 

Federal de São João Del Rei campus Sete Lagoas, é uma 

associação civil sem fins lucrativos, formada por discentes do 

curso de Engenharia Agronômica do campus de Sete Lagoas, com 

o auxilio de um professor – tutor. 

MISSÃO: Ser ponte entre a Universidade e o campo, semeando 

tecnologias e empreendedorismo de forma sustentável. 

NOSSA VISÃO: Ser reconhecida como a melhor opção em 

Consultoria Agronômica de Sete Lagoas; Promover o universitário 

ao sucesso acadêmico e profissional. 

VALORES: Comprometimento, transparência, inovação, 

sustentabilidade, melhoria contínua. 

 

PET Agronomia  

O Programa de Educação Tutorial – PET tem como objetivo maior 

apoiar grupos de alunos que demonstrem potencial, interesse e 

habilidades destacadas em cursos de graduação das Instituições 

de Ensino Superior- IES. 

Os trabalhos são realizados de modo a promover uma ampla 

qualidade acadêmica dos alunos envolvidos direta ou 

indiretamente com o programa, a partir do estímulo à fixação de 

valores que reforcem a cidadania e a consciência social de todos 

os participantes e a melhoria dos cursos de graduação. 
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Depoimentos 
 

“A vida é feita de ciclos. O fechamento de uns são responsáveis pelo 

início de outros. O ciclo que se inicia na vida de cada um de vocês 

marca uma fase de muito aprendizado, amadurecimento, de 

oportunidades e desafios que irão moldar o profissional que vocês 

irão se tornar. Pense diferente, sonhe alto, faça a mais... A UFSJ me 

ofereceu excelentes oportunidades que impactaram positivamente 

para a minha transição de estudante para me tornar Eng. Agrônomo. 

Desejo muita sabedoria e sucesso nessa fase que inicia.” 

Arthur Gonçalves 

Engenheiro Agrônomo 

Graduado pela Universidade Federal de São João del-Rei 

 

“A Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) foi essencial 

para a minha formação acadêmica durante os cinco anos de 

graduação. Nesse contexto, o Grupo PET Agronomia também 

assumiu um papel imprescindível para o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional. A atuação em grupo nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão foram importantes para adquirir um 

conhecimento único e também uma visão mais abrangente das 

diversas funções de um Engenheiro Agrônomo. Dessa forma, 

aproveitem ao máximo tudo que a UFSJ e o PET Agronomia pode 

lhes oferecer, isso vai fazer muita diferença na sua vida acadêmica e 

profissional.” 

Gustavo Castro 

Engenheiro Agrônomo 

Graduado pela Universidade Federal de São João del- Rei 

Mestrando em Solos e Nutrição de Plantas pela UFV 
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O Programa de Educação Tutorial (PET) apresenta excelência 

comprovada e compromete-se em aprimorar a graduação. O PET 

Agronomia é formado por um grupo de estudantes do curso de 

Engenharia Agronômica da UFSJ, os quais recebem orientação de 

um  docente tutor.  

 O grupo trabalha com três vertentes principais, sendo elas 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Nosso princípio é formar profissionais 

dotados de padrões éticos, técnicos e científicos e com 

responsabilidade social, que saibam trabalhar em equipe e com 

compromisso não só com a vida acadêmica, mas também com a 

sociedade.  

 

 

  

Fique por dentro dos principais eventos, oportunidades e novidades 

do nosso Campus e do mundo das Ciências  Agrárias! 

www.facebook.com/petagroufsj 

Um pouco mais sobre o PET Agronomia 

www.petagronomia.com 
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Engenharia de Alimentos  

O que é a Engenharia de Alimentos? 

O Engenheiro de Alimentos é um profissional que, conciliando 
conhecimentos científicos, técnicos, econômicos e matemáticos, 
busca criar soluções para a produção de alimentos, sobretudo em 
escala industrial. Este profissional tem como característica um 
trabalho multidisciplinar, com amplo conhecimento e que permite 
interagir com as diferentes áreas da engenharia. As suas principais 
atribuições são a supervisão e coordenação técnica, controle de 
qualidade, estudo de viabilidade de projetos, fiscalização e 
desenvolvimento de novos produtos e processos. 

Como é o mercado de trabalho para o Engenheiro de Alimentos? 

O mercado de trabalho para o engenheiro de alimentos é amplo 

devido à sua formação multidisciplinar. Nas indústrias de alimentos, 

este profissional pode atuar como supervisor e gerente de processos 

produtivos e de qualidade. Também pode atuar como agente de 

desenvolvimento de produtos e tecnologias em indústrias, 

universidades ou empresas prestadoras de serviço. Em órgãos 

fiscalizadores, o engenheiro de alimentos tem formação compatível 

para a avaliação da aplicação da legislação vigente nas unidades 

industriais e comerciais. 

UFSJ e a Engenharia de Alimentos 

Em 2009, a UFSJ iniciou o curso de Engenharia de Alimentos no seu 

campus de Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. Na 

avaliação de cursos do MEC, a nota obtida foi 4, sendo a nota 

máxima 5. O prédio de laboratório abriga 8 laboratórios do 

departamento de engenharia de alimentos (DEALI), os quais estão 

associados a temas como química, bioquímica, microbiologia, física e 

conservação de alimentos. Na planta piloto estão instalados 

equipamentos pequenos que são utilizados na produção de 

alimentos. 
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Oportunidades 

O curso é integralizado com atividades e disciplinas que somam 

aproximadamente 3900 horas. Estão inclusos estágios, monitorias, 

atividades de pesquisa, como iniciação científica, participação em 

congressos e feiras, participação em atividades na comunidade, 

grupos de estudo e organização de eventos. Oportunidades de 

atuação:              

 

 
 

 

Fonte: GETEAL - Grupo de Estudos em Tecnologia de Alimentos 

 

Alimsete Empresa Júnior  

Alimsete Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos 

que tem como finalidade prestar consultorias a empresas e 

indústrias do setor alimentício. Apresenta-se como uma 

oportunidade de aplicação dos conhecimentos obtidos em sala de 

aula, visando complementar a formação acadêmica. Oferece 

serviços a micro e pequenas empresas da cidade de Sete Lagoas e 

região, sempre supervisionados por professores altamente 

capacitados, o que garante confiança, qualidade e eficiência nos 

projetos realizados. 
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Depoimentos 

 

“ Durante o curso, procurei aproveitar ao máximo as oportunidades 
que a UFSJ proporciona aos seus alunos. Além das matérias, 
trabalhei como monitora, fui aluna de iniciação cientifica bolsista pela 
CNPQ, estagiei por dois anos em uma indústria exportadora de 
carnes, participei da construção da primeira empresa júnior do ramo 
de alimentos (Alimsete) e nela atuei como gerente de qualidade. 
Com a graduação pude adquirir base sólida para dar continuidade a 
minha vida profissional. Hoje, eu como profissional na área de 
qualidade em uma empresa multinacional, me sinto satisfeita em ver 
o campus bem desenvolvido, e sinto orgulho de ter participado 
desde o início da sua implementação. ” 

Roberta Andrade França 
Graduada em Engenharia de Alimentos pela UFSJ 

Técnica de Qualidade na Pepsico 

 

“ Desde de o 1º período da graduação percebi que eu gostaria de 
ser uma professora universitária, mas para isso seria necessário 
percorrer um longo caminho, além de enfrentar todos os percalços 
impostos para minha turma devido as dificuldades de ser a 1ª turma 
de um campus que até então não existia. Mas, as dificuldades me 
fizeram amadurecer como aluna, obtive ajuda dos outros colegas de 
turma e dos professores que passaram por minha vida durante os 5 
anos da graduação. Hoje estudo na maior universidade de Minas 
Gerais, mas nunca me esquecerei de onde eu vim e sempre me 
refiro a UFSJ- Campus Sete Lagoas com muito carinho, pois foi 
onde comecei a realizar o meu sonho de ser uma engenheira e uma 
futura professora universitária. ”  

Iara Bolina 
Graduada em Engenharia de Alimentos pela UFSJ 

Mestre em Engenharia Química pela UFMG  

Doutoranda em Engenharia Química da UFMG 
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Engenharia Florestal 

O que é a Engenharia Florestal? 

O Engenheiro Florestal estuda e promove a exploração sustentável 

de recursos florestais. Ele avalia o potencial das florestas e planeja 

seu aproveitamento sempre levando em consideração a manutenção 

do equilíbrio dos ecossistemas. A Engenharia Florestal é um curso 

muito interessante e dinâmico, proporcionando atividades de campo, 

laboratório e escritório. Isso faz com que grande parte dos estudantes 

com afinidade nas áreas de exatas e biológicas apresentem bom 

desempenho no curso e, consequentemente, na vida profissional. O 

mercado de trabalho está em alta. A preocupação cada vez maior dos 

países e das empresas com a sustentabilidade aquece a área para o 

profissional, que atuará, principalmente, em empresas de 

reflorestamento para a indústria de papel e celulose, carvão para 

siderurgia, órgãos ambientais públicos, ONG’s, extensão rural, 

assessoria e consultoria ambiental. 
 

Elementar Empresa Júnior 

Na Elementar Consultoria Jr. a meta é oferecer soluções eficazes 

projetadas para aprimorar seu negócio, seja ele uma grande ou 

pequena empresa. Nossos consultores criam soluções 

personalizadas para as necessidades do seu negócio para assegurar 

o sucesso.  
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Depoimentos 
 

“Nasci no interior de Minas e quando fui escolher o curso que queria 

fazer tinha duas certezas: queria fazer engenharia (sempre gostei de 

números, cálculos, etc.) e não queria trabalhar com construções de 

prédios, casas e pontes. Fui vendo os vários tipos de engenharia 

que tinha na época e acabei escolhendo Engenharia Florestal. 

Quando me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

sabia que tinha escolhido o curso certo e não queria trabalhar com 

reflorestamento. A Amazônia sempre me atraiu e meu primeiro 

emprego foi em Rondônia. Nunca mais saí da região. Cheguei ao 

Acre em 1989 e a maior parte da minha experiência profissional foi 

aqui. Hoje em dia, sou professor na área de Manejo e Mensuração 

Florestal do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal 

do Acre, em Rio Branco. Já trabalhei na floresta, em laboratórios e 

escritórios com gestão, pesquisa, ensino, políticas públicas e 

assistência técnica. Quando penso em tudo que fiz na minha vida 

profissional, a conclusão é que tenho ainda pela frente um caminho 

longo para trilhar. Para quem é movido por desafios e gosta de 

acordar todo dia sabendo que vai ter coisas diferentes para fazer, 

nada melhor do que fazer Engenharia Florestal. Com uma formação 

que mistura conhecimentos da área de exatas e de biológicas, o 

curso te abre um enorme leque de alternativas de áreas para 

trabalhar. O grande segredo é escolher uma área e se dedicar, 

acrescentando a isso uma boa dose de iniciativa, criatividade e 

habilidade de se relacionar e interagir com pessoas. Não tem como 

dar errado”. 

Marcos Antônio Amaro  

UFA – Rio Branco, Acre. 

 

18 



Depoimentos 
 

“Eu me formei em Engenharia Florestal pela ESALQ/USP em 1987. 

Ao longo de toda minha carreira tive vários desafios, o principal foi ir 

além do conhecimento acadêmico. Na Fibria, nós lidamos com 

recursos naturais e precisamos ter a sensibilidade para questões 

como preservação ambiental, uso racional de insumos, qualidade de 

vida e olhar ao redor. É importante ver quem depende do bom 

funcionamento dos lugares e sistemas que atuamos, principalmente 

nas comunidades que interagem com nossas atividades, que estão 

presentes em vários biomas importantíssimos, como Mata Atlântica, 

Cerrado, Pampa, entre outros. A forma como planejamos nossas 

florestas, como manejamos, colhemos, tudo interfere no 

funcionamento destes Biomas, tornando a responsabilidade do 

profissional florestal muito grande. O grande aprendizado é ver e 

sentir todo o contexto envolvido no nosso trabalho, principalmente 

os impactos sócio ambientais das nossas decisões.” 
 

Fausto Rodrigues Alves De Camargo  

Gerente de Sustentabilidade da Fibria. 
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Bacharelado Interdisciplinar e 

Biossistemas (BIB) 

O que é o BIB? 

Através do BIB-UFSJ o aluno tem, ao final de 3 anos, uma formação 

básica de nível superior, onde cursará disciplinas nas áreas de 

ciências exatas, biológicas e sociais. Estas disciplinas são 

basicamente as mesmas cursadas no ciclo básico dos cursos de 

Engenharia Agronômica e Engenharia de Alimentos. Ao final dos 3 

anos do BIB, o aluno contará com um diploma de nível superior, o 

que pode lhe permitir a inscrição em concursos públicos, cursos de 

pós-graduação e ainda o aproveitamento das disciplinas cursadas em 

uma graduação profissionalizante.  

UFSJ e o BIB 

Dentro da própria UFSJ está previsto o processo de revinculação e, 

mais especificamente, no Campus de Sete Lagoas (CSL) a garantia 

de vagas para revinculação do egresso do BIB nos cursos de 

Engenharia de Alimentos e Engenharia Agronômica. Assim, o aluno 

do BIB poderá cumprir o ciclo básico de disciplinas antes mesmo de 

definir se quer realizar um curso profissionalizante e qual curso 

profissionalizante gostaria de realizar. Na escala de conceitos (1 a 5) 

do INEP/MEC, o  Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas foi 

avaliado em conceito  4 (dados de junho de 2015). 

Informações Gerais  

O curso foi criado em 2012 pelo Conselho Universitário da UFSJ na 

modalidade Educação Presencial (EDP). São oferecidas 40 vagas por 

ano e 20 por semestre para turno Integral. O tempo de integralização 

é de 2,5 anos a 4,5 anos, recebendo, então, a titulação de Bacharel 

em Biossistemas.  
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Grupos de Estudos do CSL 

GEFrut – Grupo de Estudos em Fruticultura 

Coordenador: José Carlos Rufini 

 

 

GEFOC – Grupos de Estudos em 

Forragicultura no Cerrado 

Coordenador: Cláudio Manoel 

 

 

ConhecimENTO – Grupo de Estudos em 

Entomologia 

Coordenador: Marcos Fadini 

 

 

Guayi – Grupo de Agroecologia 

Coordenador: Leila Louback  

 

 

Gefit – Grupos de Estudos em Fitotecnia 

Coordenador: Iran Borges 

 

 

 

Gcerva – Grupo de Estudos em Cervejas 

Artesanais 

Coordenador: Juliano Cury 
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Grupos de Estudos do CSL 

  

 

GECAF– Grupo de Estudos em Cafeicultura 

Coordenador: Amilton Silva 

 

 

 

GEAVA – Grupo de Estudos em Anatomia 

Vegetal Aplicada 

Coordenador: Cléber Silva  

 

 

 

GEQUI – Grupo de Estudos em Química 

Coordenador: Hosane Toroco 

 

 

 

GEMA – Grupo de Estudos em 

Microbiologia 

Coordenador: Juliano Cury 

 

 

 

PSDL – Projeto Social de Desenvolvimento 

Local 

Coordenador: Daniel Calbino 
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Grupos de Estudos do CSL 

  

Programa de extensão Culturando 

Coordenador: Ernani Clarete da Silva 

 

 

 

 

 

Programa de extensão Pró Óleo 

Coordenador: Cintia Nanci Kobori 

 

 

 

 

GMAP – Grupo de Estudos em  

Mecanização e Agricultura de Precisão 

Coordenador: Édio Luiz da Costa 

 

 

 

 

  

GETEAL – Grupo de Estudos em 

Tecnologia de Alimentos 

Coordenador: Erick 
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Atlética CSL 
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@atleticatiuzadaufsj 
 

 

 

 

 

  

A atlética é uma entidade responsável por promover e 
coordenar a parte esportiva, organizando treinos e 
campeonatos em diversas modalidades esportivas. Esta 
entidade também é responsável pela integração e 
interação dos alunos através da organização de festas e 
na confecção e comercialização de produtos (canecas, 
camisetas, etc). 
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Campus – CSL 

www.ufsj.edu.br/csl 

(31) 3775-5500 

 

DICON  

dicon@ufsj.edu.br 

(31) 3775-5504 

 

Reitoria: 

reitoria@ufsj.edu.br  

Tel: (32) 3379-2376 

 

PET Agronomia UFSJ 

petagronomia.ufsj@hotmail.com 

Contatos Úteis 

Assessoria de Comunicação (ASCOM): 

ascom@ufsj.edu.br  

Tel: (32) 3379-2530 

 

Processo Seletivo (COPEVE): 

copeve@ufsj.edu.br  

Tel: (32) 3379-2505 

 

Embrapa  

(31)3779-1000 

 

 

Restaurante Universitário 

(RU) 

O RU oferece refeições equilibradas com cardápio variado e 

opção vegetariana, visando garantir a segurança alimentar e 

nutricional do cardápio e trabalhando para oferecer um espaço de 

convivência. 

Nosso campus disponibiliza de um restaurante universitário com 

um preço de R$ 2,75 por prato. Cardápio diversificado todos os 

dias de segunda a sexta das 11:00 ás 14:00.  
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Como chegar a Universidade: 

  

Transporte urbano - ITAPUÃ 

Existem duas empresas de transporte público na cidade (Turi e 

Alternativo). Ambas saem do Centro de Apoio ao Turista (CAT) 

com destino ao bairro ITAPUÃ. Em sua rota, os lotações passam 

em frente a rodoviária de Sete Lagoas. 

Ambas possuem cartão para depósito de passagens que podem 

ser obtidos na própria empresa. 

A empresa alternativo possui um cartão em que cada segunda 

passagem no dia tem 50% de desconto. A empresa Turi também 

possui este desconto, mas somente passagens com diferença de 

duas horas entre elas.  

 

Transporte intermunicipal - PRUDENTE DE MORAIS 

A empresa Turi Setelagoano possui um ônibus que passa pela 

entrada da Universidade, saindo da rodoviária passando pela Rua 

Equador em direção a Prudente de Morais. 

Possui cartão especifico para depósito de passagens que também 

pode ser obtido na empresa. 

Obs.: Nenhum destes transportes passa dentro do campus. 

Transporte 
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Sobre a Cidade 

Sete Lagoas  

 

 

De acordo com a Fundação João Pinheiro (FJP), Sete Lagoas 

está entre os 10 maiores municípios de Minas Gerais, por ser o 

polo da indústria mineira de gusa e por abrigar ainda a fábrica 

da Iveco (marca de caminhões e utilitários FIAT). Segundo o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(Mdic), Sete Lagoas está na lista das 10 cidades que mais 

exportaram em 2007. 

  

Informações gerais 

Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Distância até a capital: 70 quilômetros. 

Municípios limítrofes: Araçaí, Paraopeba, Caetanópolis, 

Inhaúma, Esmeraldas, Capim Branco, Prudente de Morais, 

Funilândia, Jequitibá. 

Densidade: 400,1 hab./km² 

Altitude Média: 766,73 metros 

Clima: Tropical de Altitude 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,791 

Sobre a Cidade: 

Sete Lagoas 
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Gruta Rei do Mato 

A principal gruta das 24 catalogadas na cidade está 

localizada às margens da BR 040, junto ao trevo de 

acesso a Sete Lagoas, na Unidade de Conservação 

de Proteção Integral, Monumento Natural Estadual 

Gruta Rei do Mato.  

Aberto diariamente das 8h às 16h30h. Informações 

Seltur - Fones +55(31) 3773-6465 e 3771-5258 

Instituto Estadual de Florestas (IEF) -  Fone +55(31) 

3774 8273 

 

Museu Histórico Municipal 

O Museu Histórico Municipal possui um grande 

acervo, com fotos antigas, peças ligadas aos 

escravos, objetos de alguns personagens ilustres do 

município e da região, além de documentos 

importantes da formação da cidade. O museu está 

localizado próximo à Catedral e ao Casarão. 

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Sábados, 

domingos e feriados, das 8h às 15h. Contato: Fone 

+55(31) 3772-9987 

 

Serra Santa Helena 

Localizada a noroeste e a 7 quilômetros do centro, a 

Serra de Santa Helena é uma formação calcária, com 

aproximados 400 metros em relação à cidade, e 

cercada de 1100 metros em relação ao mar. 

Proporciona a mais bela vista da cidade e região, 

descortinando-se a imensa área limitada pelas serras 

do Curral e da Piedade e os contrafortes da Serra do 

Espinhaço, no vale do Rio das Velhas. 
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SAMU 

192 

 

Hospital Municipal  

Telefone: (31) 3774-8668 

 

Hospital Nossa Senhora Das Graças 

R Teófilo Otoni, 224 - Centro - Sete Lagoas, MG 

Telefone:(31) 2107-6000 

 

Hospital Santa Mônica 

R Sousa Viana , 380 - Centro - Sete Lagoas, MG  

Telefone:(31) 3771-1100 

 

Corpo de Bombeiros  

Telefone:(31) 3773-0207 / 193 

 

Todas as unidades de saúde de Sete Lagoas 

http://www.setelagoas.mg.gov.br/utilidade-

publica/unidades-de-saude   

 

Doe sangue, doe vida!  

Agendamento online: www.hemominas.mg.gov.br 

Saúde 
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Parabéns Calouro, 
Uma nova etapa da sua vida está só começando e nós 

desejamos muito sucesso nesta jornada! 
  

 

 
  

"Não há um homem vivo que não possa fazer mais do que ele 
pensa que pode."  

-Henry Ford 
 


