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Carta de Serviços da UFU ao Usuário 

 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Conforme estabeleceu o Decreto 6.932 de 11 de agosto de 2009, os órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal que prestam serviços diretamente ao cidadão devem 
elaborar e divulgar a “Carta de Serviços ao Cidadão” no âmbito de sua esfera de 
competência.  A Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar o cidadão dos 
serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos 
respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.  

Em atendimento ao referido Decreto, a Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) publicou sua Carta de Serviços ao Cidadão no ano de 2010 e divulgou uma edição 
atualizada no ano de 2011. 

Para o ano de 2017 e em cumprimento ao Decreto 9.094 de 17 de julho de 2017, a 
Carta de Serviços ao Cidadão, agora denominada por este Decreto "Carta de Serviços ao 
Usuário", passou por nova revisão. 

A Universidade Federal de Uberlândia tem buscado trabalhar em sintonia com a 
sociedade, desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão de forma integrada, realizando 
a função de produzir e disseminar as ciências, as tecnologias, as inovações, as culturas e as 
artes, e de formar cidadãos críticos e comprometidos com a ética, a democracia e a 
transformação social.  

 
Para dar maior transparência aos seus serviços e com o compromisso de um 

atendimento de qualidade aos seus usuários, a UFU apresenta, neste documento, os 
serviços prestados por seus diversos setores, bem como as formas de acessá-los. 
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LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UFU  
 
A UFU é composta de 07 (sete) campi divididos em 04 (quatro) cidades: 
 

1) CAMPI EM UBERLÂNDIA (SEDE) 
 

• CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA – Rua Benjamin Constant, 1286 – Bairro 
Aparecida - Uberlândia-MG - CEP: 38400-678 – FONE: (34) 3218-2911 

• CAMPUS SANTA MÔNICA – Avenida João Naves de Ávila, 2121 – Bairro 
Santa Mônica - Uberlândia-MG - CEP: 38400-902 – FONE: (34) 3239-4411 

• CAMPUS UMUARAMA – Avenida Pará, n° 1.720 – Bairro Umuarama - 
Uberlândia-MG - CEP: 38405-320 – FONE: (34) 3218-2111 

• CAMPUS GLÓRIA - BR 050, KM 78 - CEP: 38.400-902 - Uberlândia-MG - 
FONE: (34) 2512-6608 
 

2) CAMPUS EM ITUIUTABA – MG 
 

• CAMPUS PONTAL – Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – FACIP – 
Rua Vinte, nº 1600 – Bairro Tupã– Ituiutaba-MG - CEP: 38304-402 – FONE: (34) 
3271-5248 
 

3) CAMPUS EM MONTE CARMELO – MG 
 

• CAMPUS MONTE CARMELO - Rodovia LMG 746, Km 01 - CEP: 38500-000 
- Monte Carmelo-MG - FONE: (34) 3810-1013 
 

4) CAMPUS EM PATOS DE MINAS – MG 
 

• CAMPUS PATOS DE MINAS - Av. Getúlio Vargas, nº 230 - Bairro Centro, 
CEP: 38700-128 - Patos de Minas-MG - (34) 3823-1917 
 
A UFU possui a seguinte estrutura organizacional (em que cada unidade 
administrativa apresenta diversas diretorias e divisões): 
 
REITORIA: É o órgão executivo central que administra, coordena, fiscaliza e 
superintende as atividades da UFU. É exercida pelo Reitor, auxiliado pelo Vice-
Reitor, acompanhada diretamente pelas Pró-reitorias, órgãos administrativos, 
assessorias, órgãos suplementares e unidades especiais de ensino. 
PABX: (34) 3239-4411 
Lista de ramais: www.ramais.ufu.br/ 
 

• Reitor: Prof. Valder Steffen Júnior 
E-mail: reitoria@ufu.br 
Fone: (34) 3239-4893 
 

• Vice-Reitor: Prof. Orlando César Mantese 
E-mail: reitoria@ufu.br 
Fone: (34) 3239-4893 
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PRÓ-REITORIAS: As pró-reitorias são responsáveis por supervisionar e 
coordenar as respectivas áreas de atuação. Elas são seis: 
 

• Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) – é a instância responsável pelos 
assuntos que envolvem a formulação e implementação de políticas institucionais 
para ingresso de estudantes, desenvolvimento e acompanhamento dos cursos de 
graduação desde a criação até a consolidação, bem como os procedimentos que 
regem a vida escolar do estudante até a colação de grau.  
Pró-Reitor: Prof. Armindo Quillici Neto  
E-mail: secprograd@prograd.ufu.br – website: www.prograd.ufu.br 
Fone: (34) 3291-8936/8937 
 

• Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) – responsável por 
planejar, coordenar, supervisionar e elaborar o orçamento anual da UFU, bem 
como desenvolver as atividades de programação e execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, dos créditos e recursos correspondentes, subsidiar os 
Conselhos Superiores e zelar pelo cumprimento de suas deliberações. 
Responsabiliza-se ainda pelo planejamento institucional em vários níveis, 
conforme orientação dos Conselhos Superiores e da Reitoria.  
Pró-Reitor: Prof. Darizon Alves de Andrade 
E-mail: proplad@reito.ufu.br – website: www.proplad.ufu.br 
Fone: (34) 3239-4907 
 

• Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) – responsável pela promoção e 
gerenciamento do desenvolvimento de competências, habilidades e interação de 
todos os servidores técnico-administrativos e docentes, contribuindo para a 
construção da excelência da UFU. 
Pró-Reitor: Prof. Marcio Magno Costa 
E-mail: progep@ufu.br – website: www.progep.ufu.br 
Fones: (34) 3239-4956 
 

• Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) – diretamente voltada às 
atividades acadêmicas de Pesquisa. Coordena programas de apoio, fomento, 
acompanhamento e avaliação das atividades propostas pelas diversas unidades 
acadêmicas, por ela própria e também pelo Ministério da Educação. 
Pró-Reitor: Prof. Carlos Henrique de Carvalho 
E-mail: propp@ufu.br – website: www.propp.ufu.br 
Fone: (34) 3239-4980/4603. 
 

• Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) - a PROAE tem por missão 
contribuir com o acesso, a permanência e a conclusão de curso da comunidade 
estudantil na UFU, por meio da implementação da Política de Assistência 
Estudantil voltada para inclusão social, produção de conhecimentos, formação 
ampliada, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida, garantindo 
o direito à educação aos discentes. 
Pró-Reitora: Elaine Saraiva Calderari 
E-mail: proae@proae.ufu.br – website: www.proae.ufu.br 
Fone: (34) 3291-8952 
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• Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) – tem a função de promover o 
diálogo da universidade com a sociedade, bem como desenvolver ações de 
valorização cultural, reafirmando a dinâmica do processo extensionista e cultural, 
articulado com o ensino e com a pesquisa. Tem caráter integrador da Universidade 
com a sociedade, socializando o conhecimento produzido na academia e 
estabelecendo uma permanente troca de saberes. Neste sentido, as ações da 
PROEXC podem ampliar a capacidade educativa dos cidadãos com a finalidade de 
transformação social e de superação do isolamento institucional. Exerce como uma 
de suas importantes funções a vinculação do ensino/pesquisa à sociedade na busca 
da interação institucional com os diversos seguimentos sociais: entidades 
governamentais, setor privado, comunidades carentes, movimentos sociais e 
público consumidor de conhecimentos, artes e serviços. 
Pró-Reitor: Prof. Hélder Eterno da Silveira 
E-mail: proreitoria@proex.ufu.br – website: www.proexc.ufu.br 
Fones: (34) 3239-4872 
 
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS: Os órgãos administrativos estão subordinados 
à Reitoria e têm como atribuição administrar atividades de natureza técnico-
administrativa, exercendo as seguintes funções: prestar serviços à comunidade 
interna da UFU; assessorar as atividades acadêmicas e administrativas da UFU; 
propor convênios, normas, procedimentos e ações e outras funções previstas no 
Regimento Interno da Reitoria. Os órgãos administrativos são: 
 

• Auditoria Interna 
• Centro de Educação a Distância 
• Centro de Tecnologia da Informação 
• Diretoria de Avaliação Institucional 
• Diretoria de Comunicação Social 
• Diretoria de Experimentação e Produção Animal 
• Diretoria de Experimentação e Produção Vegetal 
• Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais 
• Editora da UFU 
• Gabinete do Reitor 
• Ouvidoria Geral 
• Prefeitura Universitária 
• Procuradoria Geral 
• Secretaria Geral 
• Sistema de Bibliotecas 

 
ASSESSORIAS ESPECIAS: A assessoria especial da reitoria é composta de 
assessores designados pelo Reitor para realizar projetos ou serviços de interesse da 
UFU. 
 
ÓRGÃOS SUPLEMENTARES: Os órgãos suplementares, vinculados à Reitoria, 
com atribuições técnicas, culturais, desportivas, recreativas, assistenciais e outras, 
fornecerão apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFU. São órgãos 
suplementares: 
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• Hospital de Clínicas de Uberlândia 
• Hospital Odontológico 
• Hospital Veterinário 

 
UNIDADES ESPECIAIS DE ENSINO: As unidades especiais de ensino, 
vinculadas à Reitoria, têm como atribuição desempenhar atividades e exercer as 
funções essenciais ao desenvolvimento da educação básica (Escola de Educação 
Básica – ESEBA) e da educação profissional de nível técnico (Escola Técnica de 
Saúde – ESTES). Na ESEBA são oferecidos os cursos de Ensino Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação Jovens e Adultos. Na ESTES são oferecidos os cursos de 
Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Prótese Dentária, Técnico em Análises 
Clínicas, Técnico em Enfermagem, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em 
Controle Ambiental  
 
UNIDADES ACADÊMICAS: A unidade acadêmica é o órgão básico da UFU, 
possui organização, estrutura e meios necessários para desempenhar, no seu nível, 
todas as atividades e exercer todas as funções essenciais ao desenvolvimento do 
ensino, pesquisa e extensão. São 30 unidades acadêmicas divididas entre 
Faculdades e Institutos, inclusive com cursos fora de Uberlândia. Dentro das 
unidades acadêmicas existem os cursos de graduação e pós-graduação, bem como 
órgãos complementares. Nos 4 (quatro) campi de Uberlândia são oferecidos 58 
(cinquenta e oito) cursos de graduação, sendo 4 (quatro) na modalidade à distância 
e 69 (sessenta e nove) cursos de pós-graduação stricto-sensu, sendo 47 (quarenta e 
sete) de mestrado e 22 (vinte e dois) de doutorado. No campus de Ituiutaba são 
oferecidos 11 (onze) cursos de graduação e 1 (um) curso de mestrado; no campus 
de Monte Carmelo são oferecidos 5 cursos de graduação e no campus de Patos de 
Minas são oferecidos 3 cursos de graduação e 1(um) curso de mestrado. 
 
- Cursos de graduação (presenciais) oferecidos em Uberlândia: 
 

• Administração 
• Agronomia 
• Arquitetura e Urbanismo 
• Artes Visuais 
• Biomedicina 
• Biotecnologia 
• Ciência da Computação 
• Ciências Biológicas 
• Ciências Contábeis 
• Ciências Econômicas 
• Ciências Sociais 
• Dança 
• Design 
• Direito 
• Educação Física 
• Enfermagem 
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• Engenharia Aeronáutica 
• Engenharia Ambiental e Sanitária 
• Engenharia Biomédica 
• Engenharia Civil 
• Engenharia de Computação 
• Engenharia de Controle e Automação 
• Engenharia Elétrica 
• Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações 
• Engenharia Mecânica 
• Engenharia Mecatrônica 
• Engenharia Química 
• Estatística 
• Filosofia 
• Física 
• Física de Materiais 
• Física Médica 
• Fisioterapia 
• Geografia 
• Gestão da Informação 
• Gestão em Saúde Coletiva 
• História 
• Jornalismo 
• Letras:  Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola  
• Letras: Francês e Literaturas de Língua Francesa 
• Letras: Inglês e Literatura e Literaturas de Língua Inglesa 
• Letras: Português e Literaturas de Língua Portuguesa 
• Letras - Língua Portuguesa com Domínio em Libras 
• Matemática 
• Medicina 
• Medicina Veterinária 
• Música 
• Nutrição 
• Odontologia 
• Pedagogia 
• Psicologia 
• Química 
• Química Industrial 
• Relações Internacionais 
• Sistemas de Informação 
• Teatro 
• Tradução  
• Zootecnia
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- Cursos de graduação à distância: 
 

• Administração Pública (EaD) 
• Letras Inglês (EaD) 
• Matemática (EaD) 
• Pedagogia (EaD) 

 
 
- Cursos de graduação oferecidos em Ituiutaba: 
 

• Administração 
• Ciências Biológicas 
• Ciências Contábeis 
• Engenharia de Produção 
• Física 
• Geografia 
• História 
• Matemática 
• Pedagogia 
• Química 
• Serviço Social 

 
 
- Cursos de graduação oferecidos em Monte Carmelo: 
 

• Agronomia 
• Engenharia de Agrimensura e Cartográfica 
• Engenharia Florestal  
• Geologia  
• Sistemas de Informação 

 
- Cursos de graduação oferecidos em Patos de Minas: 
 

• Biotecnologia 
• Engenharia de Alimentos 
• Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações 

 
- Cursos de Mestrado oferecidos em Uberlândia: 
 

• Administração 
• Agronomia 
• Arquitetura e Urbanismo 
• Artes 
• Artes Cênicas  
• Biocombustíveis 
• Biologia Celular Estrutural Aplicadas 
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• Biologia Vegetal 
• Ciência da Computação 
• Ciências Contábeis 
• Ciências da Saúde 
• Ciências Sociais 
• Ciências Veterinárias 
• Direito  
• Ecologia e Conservação de Recursos Naturais 
• Economia 
• Educação 
• Engenharia Biomédica 
• Engenharia Civil 
• Engenharia Elétrica 
• Engenharia Mecânica 
• Engenharia Química 
• Estudos Linguísticos 
• Estudos Literários  
• Filosofia 
• Física 
• Fisioterapia  
• Genética e Bioquímica 
• Geografia  
• História 
• Imunologia e Parasitologia Aplicadas 
• Matemática 
• Multicêntrico em Química de Minas Gerais 
• Música 
• Odontologia 
• Psicologia 
• Qualidade Ambiental 
• Química 
• Relações Internacionais  
• Ciências da Saúde (Profissional) 
• Ensino de Ciências e Matemática (Profissional) 
• Gestão Organizacional (Profissional) 
• ProfArtes (Profissional) 
• ProfLetras (Profissional) 
• Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (Profissional) 
• Tecnologia, Comunicação e Educação (Profissional) 

 
 
- Cursos de Mestrado oferecido em Ituiutaba: 
 

• Geografia (Campus Ituiutaba) 
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- Cursos de Mestrado oferecidos em Patos de Minas: 
 

• Biotecnologia (Campus Patos de Minas) 
• Engenharia de Alimentos (Campus Patos de Minas) 

 
- Cursos de Doutorado oferecidos em Uberlândia: 
 

• Agronomia 
• Biocombustíveis 
• Ciência da Computação 
• Ciências Contábeis  
• Ciências da Saúde 
• Ciências Veterinárias 
• Ecologia e Conservação de Recursos Naturais 
• Economia 
• Educação 
• Engenharia Elétrica 
• Engenharia Mecânica 
• Engenharia Química 
• Estudos Linguísticos 
• Estudos Literários 
• Física 
• Genética e Bioquímica 
• Geografia 
• História 
• Imunologia e Parasitologia Aplicadas 
• Multicêntrico em Química de Minas Gerais 
• Odontologia 
• Química 
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1 – ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ANÁLISES QUÍMICAS 
 
Serviços prestados: determinação de sulfeto de hidrogênio em ar atmosférico, com 
emissão de relatório. Outros tipos de análise são avaliados conforme a necessidade 
do cliente, a metodologia e a disponibilidade dos recursos humanos e materiais. Os 
responsáveis têm registro no Conselho Regional de Química em Minas Gerais (Prof. 
Dr. O. L. Bottecchia, 02100896), de modo que, a pedido, os serviços podem ter 
Anotação de Responsabilidade Técnica.  
Local: Instituto de Química – Campus Santa Mônica – Bloco 5-I 
Telefone: (34) 3239-4401 
Público-alvo: comunidade, incluindo empresas 
Prazos: depende do material a ser analisado 
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 08h30 às 11h00 e das 14h00 às 
17h00, salvo em horário especial 
E-mail: secanalise@iqufu.ufu.br 
 
 

2 – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ESAJUP 
 
Serviços prestados: atua na prestação de serviços legais à comunidade. Efetivando o 
componente curricular de estágio obrigatório dos discentes da instituição, exerce, sob 
supervisão docente, o serviço judiciário tradicional, mediante a propositura de ações, 
interposição de recursos, adoção de medidas judiciais e extrajudiciais 
pertinentes, privilegiando a adoção de meios alternativos de pacificação de conflitos. 
Viabiliza, ainda, um diálogo sobre os principais problemas enfrentados pelo povo 
para a realização de direitos fundamentais para uma vida com dignidade, seja por 
meio dos mecanismos oficiais, institucionais, jurídicos, extrajurídicos e da 
conscientização, atuando por meio de atividades de educação popular em direitos 
humanos, organização comunitária e participação popular, com grupos e movimentos 
populares, priorizando a prática da conciliação. 
Local: Campus Santa Mônica - Bloco 5V (entrada pela Av. Segismundo Pereira) 
Telefone: (34) 3291-6356 
Público-alvo: são elegíveis para atendimento pessoas cuja renda familiar per 
capita (por pessoa) não ultrapasse o valor de um salário mínimo vigente, ou mediante 
comprovação de real necessidade econômico-financeira 
Horário de funcionamento: de segunda à quinta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 
15h 

Documentos necessários: documentos obrigatórios para triagem (outros poderão ser 
solicitados) - RG e CPF (ou documento equivalente); comprovante de endereço; 
carteira de Trabalho e comprovante de rendimentos (holerite ou equivalente) 
Website: www.fadir.ufu.br 
E-mail: esajup@fadir.ufu.br 
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3 – BIBLIOTECAS - SISBI 
 
Serviços prestados: Comunidade acadêmica (alunos, docentes e técnicos 
administrativos): acesso aberto a todo o acervo; acesso aos catálogos on-line para 
recuperação de informações do acervo, através dos equipamentos da biblioteca e pela 
internet; acesso à sala de reserva, que são livros designados para consulta local por 
um determinado período; empréstimo domiciliar, reserva e renovação; acesso ao 
espaço 24h, destinado ao estudo livre, com entrada independente das demais áreas 
das Bibliotecas Santa Mônica e Umuarama; empréstimo domiciliar de netbooks, 
tabletes e e-readers,  solicitação de material bibliográfico existente em outras 
bibliotecas do país, que prestam o serviço de empréstimo entre bibliotecas; 
localização e obtenção de cópias de documentos não existentes no acervo das 
bibliotecas da UFU, em outras bibliotecas,  através dos serviços COMUT, 
treinamentos e orientação para: utilização da biblioteca; normalização de trabalhos 
técnicos-científicos e pesquisa automatizada em fontes de informações científicas 
eletrônicas (bases de dados, periódicos e outros); elaboração de ficha catalográfica 
para dissertações e teses, produzidas pelos programas de pós-graduação da UFU, 
bem como livros, eventos, periódicos e outros documentos em diversos formatos 
(impresso, CD-ROM, DVD, on-line) publicados pela Editora da UFU – EDUFU; 
solicitação on-line para aquisição de material informacional; levantamento 
bibliográfico on-line (atendimento personalizado) que permite a localização de 
referências bibliográficas, resumos e textos integrais de documentos sobre 
determinado assunto, sejam livros, artigos de periódicos, teses, normas técnicas, 
anais de eventos, legislação e outros materiais; elaboração de listagem do acervo, 
com a finalidade de reconhecimento e/ou avaliação dos cursos pelo MEC; orientação 
individual realizada por bibliotecários para a normalização de referências, citações e 
trabalhos técnico-científicos de acordo com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT; disponibilização de ambiente destinado ao uso de mídias 
audiovisuais em grupo ou individualmente, bem como para solfejo musical, leitura 
de partitura no instrumento e outras atividades que  exijam isolamento acústico na 
biblioteca Santa Mônica; disponibilização de terminais de consulta à internet para 
acesso à informação científica, técnica e artística; submissão de teses e dissertações, 
com o objetivo de divulgar nacional e internacionalmente, os resultados da produção 
técnico-científica e intelectual gerada no âmbito dos programas de pós-graduação da 
UFU; sugestão de obras literárias; acesso à internet sem fio nos domínios das 
bibliotecas do SISBI; disponibilização de videoconferência , que é uma  tecnologia 
que permite a comunicação entre pessoas em tempo real, em áudio e vídeo 
simultaneamente, independentemente de sua localizações geográficas. 
Disponibilização do equipamento de scanner planetário que permite ao usuário a 
digitalização documentos e materiais informacionais podendo ser enviado por e-mail 
ou salvo em pen drive.   
Comunidade externa: acesso aberto a todo o acervo; acesso aos catálogos on-line 
para recuperação de informações do acervo, através dos equipamentos da biblioteca e 
pela internet; acesso ao espaço 24h, destinadas ao estudo livre, com entrada 
independente das demais áreas das Bibliotecas Santa Mônica e Umuarama; 
localização e obtenção de cópias de documentos não existentes no acervo das 
bibliotecas da UFU, em outras bibliotecas, através dos serviços COMUT; 
disponibilização de ambiente destinado ao uso de mídias audiovisuais em grupo ou 
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individualmente, bem como para solfejo musical, leitura de partitura no instrumento 
e outras atividades que  exijam isolamento acústico na biblioteca Santa Mônica; 
disponibilização de terminais de consulta à internet para acesso à informação 
científica, técnica e artística; sugestão de obras literárias. Disponibilização do 
equipamento de scanner planetário que permite ao usuário a digitalização 
documentos e materiais informacionais podendo ser enviado por e-mail ou salvo em 
pen drive. 
Local/ Telefone/Horário de funcionamento:  
Biblioteca Central – Campus Santa Mônica – Bloco 3C - (34) 3239-4196 

      Segunda a sexta-feira – 07h30 às 22h15 / Sábados – 08h00 às 11h45 
 

Biblioteca Setorial Umuarama – Campus Umuarama – Bloco 4G - (34) 3225-
 8197  
      Segunda a sexta-feira – 07h30 às 21h15 / Sábados – 08h00 às 11h45  
 

Biblioteca Setorial Educação Física – Campus Educação Física - (34) 3218-2930  
      Segunda a sexta-feira – 07h30 às 17h45 / Sábados – fechada 
 

Biblioteca Setorial Escola de Educação Básica – Campus Educação Física - (34) 
3218-2906 Segunda a sexta-feira – 07h30 às 20h30 / Sábados – fechada 
Biblioteca Setorial Pontal - Ituiutaba – (34) 3271-5256  

      Segunda a sexta-feira – 07h30 às 22h15 / Sábados – 08h00 às 11h45 
 

Biblioteca Setorial Patos de Minas – Patos de Minas - (34) 3823-3714 
      Segunda a sexta-feira – 07h30 às 20h45 / Sábados – 08h00 às 11h45 
 

Biblioteca Setorial Monte Carmelo – Monte Carmelo - (34) 3810-1019 
      Segunda a sexta-feira – 07h30 às 18h45 / Sábados – Fechada 
 
      Biblioteca Setorial HCU – Prédio do Hospital de Clínicas – (34) 3218-2451 
      Segunda a sexta-feira das 7h30 às 19h30 / Sábados – Fechada 
 
     Biblioteca Setorial Glória – Em processo de abertura. 

Público-alvo: comunidade acadêmica (alunos, docentes e técnicos administrativos) 
– consulta local ao acervo, empréstimo, renovação e reserva, visita orientada, 
contação de histórias aos discentes. Comunidade externa – consulta local ao acervo. 
Prazos: varia por categoria de usuário e tipo de material 
Documentos necessários: para acesso aos serviços de empréstimo, renovação e 
reserva, o usuário deverá utilizar a identidade institucional 
Website: www.bibliotecas.ufu.br/ 
E-mail: dirbi@dirbi.ufu.br 
 
 

 4 – CENTRAL DE LÍNGUAS - CELIN  
 
Serviços prestados: cursos de idiomas em língua inglesa, francesa, alemã e 
espanhola. 
Local: Bloco 1G, Sala 202 – Campus Santa Mônica 
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Telefone: (34) 3239-4071 
Público-alvo: comunidade acadêmica e comunidade externa  
Prazos: as matrículas acontecem no período de janeiro (1º semestre) e julho (2º 
semestre) 
Horário de atendimento: segunda-feira a sexta feira: 8h00 às 11h30 e 13h00 às 
20h00 
Documentos necessários: identidade 
Website: www.portal.celin.ileel.ufu.br 
E-mail:celinsec01@ileel.ufu.br, celinsec03@ileel.ufu.br e celinsec04@ileel.ufu.br 
 
 

5 – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA PESSOAS COM 
TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS – CAPS AD 

 
Serviços prestados: tratamentos de dependência de álcool e outras drogas, uso 
abusivo e dependência, redução de dano e prevenção. 
Local: Rua Genarino Cazabona, 826 – Bairro: Luizote de Freitas I 
Telefone: (34) 3223-9380 
Público-alvo: dependentes químicos   
Prazos: atendimento na hora 
Horário de atendimento: plantão de acolhimento todos os dias das 07h30 às 18h00 
(terça e quinta até as 21h00) 
Documentos necessários: documentos pessoais (cartão do HC-UFU caso o tenha) 
E-mail: caps.ad@hc.ufu.br 
Outras informações: modalidades de tratamento: intensivo (dia todo, manhã toda ou 
tarde toda); semi-intensivo (três vezes por semana) e não intensivo (uma vez por 
semana). 
 
 

 6 – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA EM HISTÓRIA – CDHIS  
 
Serviços Prestados: selecionar, organizar, arquivar e preservar a documentação e o 
acervo relativo à memória do município de Uberlândia e da região em torno que se 
encontra sob sua responsabilidade, além de desenvolver e apoiar atividades de ensino 
e pesquisa promovendo o intercâmbio entre a Universidade e a Comunidade. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 1Q 
Telefone: (34) 3239-4501/4204 
Público-alvo: comunidade interna e externa 
Horário de funcionamento: 08h às 12h e de 13h às 17h 
Website: www.inhis.ufu.br/node/655 
E-mail: cdhis@ufu.br 
 
 

7 – CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEaD 
 
Serviços prestados: apoio a cursos oferecidos na modalidade a distância. 
Local: Bloco 1S – Campus Santa Mônica 
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Telefone: (34) 3239-4056 
Público-alvo: coordenadores, tutores, alunos e professores dos cursos a distância.  
Prazos: a partir do interesse dos professores em participar de editais para a oferta de 
cursos a distância do MEC (CAPES, SECADI, SEESP, SEED e demais secretarias), 
ou outro órgão financiador devem entrar em contato com o CEaD tão logo tenham 
interesse, para orientação e articulação junto ao órgão competente.  
Horário de funcionamento: 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 
Documentos necessários: toda a documentação relativa a cursos oferecidos na 
modalidade a distância deve ser apreciada pela equipe do CEaD, que também 
orientará em relação a procedimentos necessários e à articulação junto ao MEC ou 
outro órgão financiador. 
Website: www.cead.ufu.br 
E-mail: cead@cead.ufu.br 
 
 

8 – CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS – CEPES 
 
Serviços prestados: o CEPES sistematiza e interpreta diversos dados 
socioeconômicos, principalmente sobre Uberlândia e região de influência da UFU. 
Também produz, por pesquisas diretas, seus próprios indicadores, cujo exemplo mais 
sólido é a pesquisa mensal de preços em Uberlândia, realizada há mais de 38 anos. 
Adicionalmente, o CEPES realiza pesquisas específicas para formuladores de 
políticas públicas, entidades de classes, empresas e diversas instituições. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco J – Sala 219 
Telefone: (34) 3239-4321 / 3239-4527 
Público-alvo: comunidade em geral 
Horário de funcionamento: 08h às 12h e das 13h às 17h  
Website: www.ie.ufu.br/CEPES 
E-mail: cepes@ufu.br 
 
 

9 - CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM HANSENÍASE E 
DERMATOLOGIA SANITÁRIA – CREDESH 

 
Serviços prestados: atendimentos nas áreas de: hansenologia, dermatologia 
sanitária, cirurgia dermatológica, fisioterapia, oficina de órteses, ortopedia e cirurgia 
ortopédica, psicologia, infectologia, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 
enfermagem, curativos especializados, serviço social e odontologia. 
Local: Av. Aspirante Mega, 77 – Bairro: Jaraguá 
Telefone: (34) 3216-7872 / (34) 3210-3545 
Público-alvo: regiões da SRS Uberlândia, SRS Uberaba, GRS Ituiutaba. 
Horário de funcionamento: 07h00 às 19h00 
Documentos necessários: encaminhamento por TDF (tratamento fora de domicílio), 
documentos pessoais e comprovante de residência. 
Website: www.credesh.ufu.br 
E-mail: credsh@hc.ufu.br 
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10 – CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CTI 
 
Serviços prestados: o Centro de Tecnologia da Informação é um órgão de natureza 
técnica, responsável por elaborar diagnósticos, propor normas, planejar, coordenar e 
controlar a estrutura e os serviços centralizados da UFU relacionados com tecnologia 
da informação. Os serviços prestados são: atendimento técnico à comunidade 
universitária, referente a serviços computacionais oferecidos pelo CTI, além de 
análise, diagnósticos e resoluções de problemas em equipamentos de informática de 
patrimônio UFU; planejamento/manutenção e gerenciamento da infraestrutura física 
e lógica de tecnologia de informação de todas as dependências da UFU; 
desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação para 
atendimento às atividades administrativas da UFU; criação de Páginas Web de 
Unidades Acadêmicas, Pós-graduação, Grupos de Pesquisa, Eventos, PET e Empresa 
Júnior. 
Local: Av. Pará 1720, Bloco 2Y - Campus Umuarama / Av. Joao Naves de Ávila, 
2121 1J – Campus Santa Monica 
Telefone: Umuarama - (34) 3225-8040 / Santa Monica - (34) 3239-4303 
Público-alvo: Comunidade Interna (Técnicos Administrativos, Alunos, Docentes) 
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira das 08h às 18h, exceto recepção 
do CTI no Campus Santa Mônica que funciona de 08h às 22h 
Website: https://www.cti.ufu.br/ 
E-mail: suporte@cti.ufu.br / dr@cti.ufu.br / webmaster@cti.ufu.br /  
sistemas@cti.ufu.br 
 
 

11 – CLÍNICA PSICOLÓGICA 
 
Serviços prestados: psicoterapia individual para crianças, adolescentes e adultos, 
nas abordagens: psicodrama, psicanalítica, comportamental; psicoterapia em grupo 
(crianças, adolescentes e adultos); programa de atendimento psicopedagógico; 
terapia familiar; serviço de apoio psicológico; serviço de orientação profissional e 
orientação de carreira; assistência a saúde do trabalhador; e serviço de avaliação 
psicológica (aplicação de testes). 
Local: Av. Maranhão, Bloco 2C – Campus Umuarama  
Telefone: (34) 3225-8508/8503 
Público-alvo: comunidade externa à UFU 
Prazos: conforme a necessidade e disponibilidade do serviço 
Horário de funcionamento: 08h às 18h 
Website: www.ip.ufu.br/node/31 
E-mail: recepcaoclips@ipsi.ufu.br (Recepção) e clips@ipsi.ufu.br (Secretaria) 
Outras informações: a Clínica Psicológica (CLIPS) oferece diversas modalidades 
de psicoterapia e atenção psicológica para crianças, adolescentes, adultos e idosos. O 
sistema de ingresso dos pacientes na CLIPS é mediante agendamento realizado 
pessoalmente ou por telefone, de 2ª a 6ª feira nos seguintes horários: das 08h às 18h. 
Após os atendimentos iniciais, o prontuário do paciente passa a compor o quadro de 
lista de espera para seu atendimento específico, ou conforme a necessidade e 
disponibilidade do serviço, o paciente já tem de imediato a continuidade de seu 
processo terapêutico. Para o ingresso do paciente na CLIPS não são necessários 
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encaminhamentos ou prescrições médicas, bastando que o mesmo tenha interesse e 
se comprometa com os horários agendados. 
 
 

12 – DIRETORIA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - CPA 
 
Serviços prestados: autoavaliação institucional, coleta de dados junto à comunidade 
acadêmica, visando identificar as condições do ensino, da pesquisa, da extensão e da 
gestão, suas potencialidades e fragilidades. Acompanhamento nas visitas do 
INEP/MEC para reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos da 
instituição. 
Local: Bloco 3P - Sala 303 - Campus Santa Mônica 
Telefone: (34) 3239-4917 e (34) 3239-4862 
Público-alvo: discentes, docentes e técnicos da UFU. 

 Horário de funcionamento: 08h às 12h e 13h às 17h 
Website: http://www.cpa.ufu.br 
E-mail: cpa@ufu.br 
 
 

13 – DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - DIRCO 
 
Serviços prestados: é a unidade responsável pela comunicação da instituição e a 
mediação entre a imprensa e a universidade, que se dá por meio da sugestão de 
publicações com temas de interesse jornalístico e indicação de pesquisadores. A 
Dirco é responsável, ainda, pela publicação do Jornal da UFU, produção 
de releases enviados à mídia externa, portal de notícias Comunica UFU e atualização 
das redes sociais da universidade. Na Dirco há também o setor de fotografia, que 
auxilia na divulgação dos eventos. 
Local: Campus Santa Mônica - Bloco 1S - 1º Andar 
Telefone: Secretaria - (34) 3239-4349 / Redação - (34) 3239-4350/4304 / Assessoria 
de Comunicação - Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU) - (34) 3218-2438 
Público-alvo: comunidade universitária; imprensa; público externo 
Prazos: Para jornalistas - para solicitar informação, o jornalista deve entrar em 
contato com a Dirco, a demanda é anotada e a equipe levanta os dados sobre o 
assunto solicitado ou o contato do especialista. De posse das informações, o setor 
retorna ao jornalista, informando detalhes do assunto ou o contato da fonte solicitada, 
que pode ser telefone ou e-mail. Para comunidade acadêmica solicitar divulgação 
em nossos canais - as pautas para divulgação podem ser sugeridas por toda a 
comunidade universitária, porém, cabe à equipe da Dirco avaliar cada pauta sugerida 
para que se proceda ou não sua produção e divulgação e qual é o local mais adequado 
para a possível publicação, de acordo com o tema, a abordagem e o público-alvo. 
Para que seja divulgado, o assunto deve ter relação direta com algum setor ou 
integrante da comunidade acadêmica: estudante, gestor ou servidor da UFU, no 
exercício de sua função discente, administrativa, docente ou técnica. Todas as 
sugestões de pauta devem ser enviadas via formulário eletrônico.  
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h 
Website: www.comunica.ufu.br 
E-mail: secretaria@dirco.ufu.br 
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Outras informações: O portal UFU (www.ufu.br) é o site institucional da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que integra as páginas de todos os seus 
setores e apresenta os conteúdos factuais publicados cotidianamente pela Diretoria de 
Comunicação Social (Dirco/UFU) nos portais Comunica UFU e de Eventos.O portal 
Comunica UFU (www.comunica.ufu.br) é o site de notícias da universidade, 
administrado pela Dirco. O portal de Eventos (www.eventos.ufu.br), também 
administrado pela Dirco, é o site em que são divulgados congressos, palestras e 
outras atividades promovidas pela UFU. Nas áreas de destaque dos portais UFU e 
Comunica UFU são publicadas as notícias diretamente relacionadas a ensino, 
pesquisa e extensão. Na seção de Comunicados são publicados os informes 
referentes ao funcionamento da instituição. As páginas e os perfis institucionais nas 
mídias sociais, como Facebook (facebook.com/ComunicacaoUfu) e Twitter 
(@UFU_Oficial), também são administrados pela Dirco. Neles são compartilhados 
conteúdos publicados nos portais UFU, Comunica UFU e de Eventos, além de 
postagens exclusivamente produzidas para mídias sociais. O Jornal da UFU 
(www.comunica.ufu.br/midias/jornal-da-ufu) é uma publicação mensal, em formato 
digital, que reúne reportagens, artigos de opinião, entrevistas e outros textos em que 
se aprofunda na abordagem de um tema relacionado à vida acadêmica. 
 

 
14 – DIRETORIA DE EXPERIMENTAÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL 

 

Serviços prestados: Cursos, treinamentos, palestras, dias-de-campo, pesquisas, nas 
áreas de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, manejo de pastagens, 
piscicultura, ranicultura, avicultura, suinocultura, equinocultura, ovinocultura, 
caprinocultura. 
Local: Fazenda Experimental do Glória – BR 050 km 78, Fazenda Experimental 
Capim Branco –Rodovia BR365 km 632 (av. Taylor silvas/n) e Fazenda 
Experimental Água Limpa Rodovia MGC455 km 18  
Telefone: (34) 3232-7669/3239-1313/3239-1314 
Público-alvo: Estudantes, produtores rurais e comunidade em geral 
Prazos: depende do serviço prestado 
Horário de funcionamento: 07h às 11h e 12h às 16h 
Website: www.ufu.br/direp 
E-mail: direp@direp.ufu.br 
Outras informações: interessados em informações sobre os serviços prestados pelas 
seções das fazendas experimentais, entrar em contato no e-mail direp@direp.ufu.br 
ou telefone (34)3232-7669. 
 
 

15 – DIRETORIA DE EXPERIMENTAÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL 
 

Serviços prestados: planejar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades 
pertinentes à Produção Vegetal. 
Local: Fazenda Experimental do Glória – BR 050 km 78, Fazenda Experimental 
Capim Branco – Rodovia BR365 km 632 (av. Taylor silvas/n) e Fazenda 
Experimental Água Limpa Rodovia MGC455 km 18  
Telefone: (34) 3232-7669 
Público-alvo: estudantes, produtores rurais e comunidade em geral 
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Prazos: depende do serviço prestado 
Horário de funcionamento: 07h às 11h e 12h às 16h 
Website: www.ufu.br/dipro 
E-mail: dirpv@dirpv.ufu.br 
 
 

16 – DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS 
- DRII 

 

 Serviços prestados: gerenciamento de mobilidades internacional e nacional na 
 UFU, contato com universidades estrangeiras, contato com outras IFES, 
 gerenciamento de acordos de cooperação internacionais, dentre outros. 

Local: Bloco 3P - Sala 3P01 - Campus Santa Mônica 
Telefone: (34) 3291-8969 
Público-alvo: discentes, docentes e técnicos da UFU 
Prazos: verificar edital ou chamada específico(a) 

 Horário de funcionamento: funcionamento interno - 08h às 12h e 13h às 17h / 
 atendimento ao público: 09h às 11h e 15h às 17h 

Website: http://www.drii.ufu.br 
 E-mail: international@ufu.br (para tratar de mobilidade internacional), 
 mobilidade@dri.ufu.br (para tratar de mobilidade nacional), cooperation@dri.ufu.br 
 (para tratar de acordos de cooperação), dri@ufu.br (para falar com a direção), 
 secretaria@dri.ufu.br (para falar com a secretaria). 
 

 
17 – DIVISÃO DE GRÁFICA - DIGRA 

 
Serviços prestados: criada como imprensa universitária, a Divisão de Gráfica, 
DIGRA, é responsável pela diagramação e impressão de livros, panfletos, materiais 
informativos e outros impressos institucionais da Universidade Federal de 
Uberlândia. A DIGRA está sob direção conjunta da EDUFU. Os serviços prestados 
são: impressão e acabamento de cartões de visita, folders, panfletos, jornais, livros, 
calendários, talonários, banners, blocos de rascunho e de pedidos; desenvolvimento 
de trabalhos de identidade visual, criação e produção de cartazes, gráficos para 
outdoors, periódicos, catálogos etc; diagramação (paginação, capa e tratamento de 
imagens, formatação eletrônica) e marcação XML. 
Local: Bloco 1S – Térreo - Campus Santa Mônica 
Telefone: (34)3239-4125 e (34) 3239-4461 
Público-alvo: atendimento ao público em geral 
Prazos: disponibilidade de serviços, preços e prazos informados mediante 
orçamento.  
Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 
17h30 
Documentos necessários: requisição de serviços e orçamentos via SEI; tramitação 
de pagamentos institucionais via SG. Excepcionalmente, requisições de serviços 
adicionais podem ser pagos com cartão de débito ou crédito na conta da Edufu junto 
à FAU. Consulte-nos antecipadamente sobre a disponibilidade de máquina de cartão 
na Digra ou na Livraria Edufu (Bloco 3Q- Campus Santa Mônica).  
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Website: http://www.edufu.ufu.br/digra-divisao-de-grafica 
 E-mail: grafica@edufu.ufu.br e recepcao@edufu.ufu.br 

Outras informações: conforme decisão conjunta pela Editora da UFU, Biblioteca e 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp), a partir de 03 de novembro de 
2017 as teses e dissertações defendidas na Universidade serão somente em formato 
eletrônico a serem arquivadas no Repositório Institucional, sem haver mais versões 
impressas.  
 

 
18 – EDITORA - EDUFU 

 
Serviços prestados: a Edufu tem o propósito de publicar livros e periódicos que 
divulgam a produção acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia, 
contribuindo para a democratização do acesso às ciências e às artes. A Editora é um 
dos principais canais para a visibilidade institucional da UFU na comunidade 
científica, contribuindo para seu crescente fator de impacto. Os serviços prestados 
são: gestão do fluxo editorial, revisão textual, revisão de citações e referências, 
diagramação (paginação, capa e tratamento de imagens, formatação eletrônica), 
depósitos de metadados e marcação XML, atribuição identificadores institucionais 
(ISBN, DOI), depósito legal, divulgação, gestão de royalties de coedição ou de 
cessão de direitos autorais; comercialização da marca UFU; gestão de propriedade 
intelectual e da chancela para obras da Edufu; suporte aos periódicos chancelados 
pela Universidade (treinamentos, DOI, hospedagem no SEER, antiplágio, revisão, 
diagramação, articulação de política editorial). 
Local: Bloco 1S –Térreo Campus Santa Mônica / Livraria Bloco 3Q – Campus Santa 
Mônica 
Telefone: (34) 3239-4512 / Livraria (34)3239-4431 / Vendas Online (34) 3239-4533 
Público-alvo: Público em geral (leitores, autores, livreiros, editores, pesquisadores) 
Prazos: disponibilidade de serviços, preços e prazos informados mediante consulta 
para cada projeto editorial 
Horário de funcionamento: funcionamento de segunda-feira às sexta-feira 8h às 
12h e 13h às 17h. Atendimento ao público do Setor de Editoração: de segunda-feira à 
sexta-feira 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30. Livraria: de segunda-feira à sexta-feira 
8h00 às 12h00 e 13h00 às 17h00 
Website: http://www.edufu.ufu.br/ 

 E-mail: Editora - edufu@ufu.br / Livraria virtual - livrariasm@edufu.ufu.br 
 
 

19 – ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE – ESTES 
 
Serviços prestados: cursos técnicos de nível médio: Análises Clínicas, Enfermagem, 
Prótese Dentária, Saúde Bucal, Controle Ambiental e Meio Ambiente na modalidade 
PROEJA. 
Local: Av. Prof. José Inácio de Sousa, s/n, Bloco 6X – 1º andar – Campus 
Umuarama 
Telefone: (34) 3225-8495 
Público-alvo: comunidade em geral 
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Prazos: entrada anual, por meio de processo seletivo que ocorre no segundo 
semestre de cada ano 
Horário de funcionamento: 08h às 12h e 13h30 às 18h  
Documentos necessários: de acordo com o edital de cada processo seletivo 
Website: www.estes.ufu.br/ 
E-mail: estes@ufu.br 
Outras informações: a ESTES oferece cinco cursos de educação profissional 
técnica de nível médio, para estudantes que tenham concluído o ensino médio, e 
também um curso de educação profissional concomitante ao ensino médio para 
estudantes acima de 18 anos e que não cursaram o ensino médio (PROEJA). 
 
 

20 – ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESEBA 
 
Serviços prestados: educação básica (Educação Infantil, Ensino  Fundamental e 
Educação de Jovens e Adultos). 
Local: Rua Adutora São Pedro, 40 – Campus Educação Física 
Telefone: (34) 3218-2946 
Público-alvo: crianças (a partir de 4 anos), adolescentes, jovens e adultos 
Horário de funcionamento: das 07h às 11h30 e das 13h às 17h30 e das 18h50 às 
22h10 
Documentos necessários para inscrição na EJA/PROEJA: 
- Histórico Escolar (original) ou declaração de transferência; 
- Cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e Reservista; 
- Cópia da certidão de Nascimento ou Casamento; 
- Cópia de um comprovante de residência; 
- 01 foto 3x4 atualizada; 
- 01 pasta Brasil (cor azul); 
- A matrícula será efetuada somente com a apresentação da referida documentação. 
- O curso é totalmente gratuito. 
Website: www.eseba.ufu.br 
E-mail: eseba@ufu.br 
Outras informações: o ingresso para crianças na ESEBA se dá por sorteio público, 
mediante publicação de edital, e o ingresso para a EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) é realizado por meio de inscrições na escola em dois períodos anuais: de 
janeiro a março e de junho a agosto. A publicação do Edital acontece, geralmente, 
em agosto, com inscrições em setembro e o sorteio público em outubro.  
 
 

21 – EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, REDAÇÃO E 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS - PROFLIN 

 
Serviços Prestados: o PROFLIN - Exame de Proficiência em Língua Estrangeira e 
Língua Portuguesa para Estrangeiros é um exame de proficiência em Língua 
Estrangeira (Inglês, Francês, Espanhol e Português para Estrangeiros) e de Redação 
em Língua Portuguesa. Os exames de Língua Estrangeira buscam avaliar a 
capacidade de compreensão e interpretação na leitura de diferentes tipos de textos 
científicos – narrativos, dissertativos e descritivos, escritos em espanhol, francês, 
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inglês ou português, visando identificar a habilidade do candidato para construir 
sentidos, a partir de seu conhecimento da língua e sobre como os textos e os 
discursos são produzidos, tomando como referência seu conhecimento de mundo e o 
contexto sócio-histórico. Os exames de Língua Estrangeira referem-se 
exclusivamente à habilidade de leitura de textos em línguas espanhola, francesa e 
inglesa e em língua portuguesa para estrangeiros, com objetivos acadêmicos. Os 
exames são organizados em 4 blocos temáticos relacionados às grandes áreas do 
conhecimento, a saber: 
• Tecnológicas (Engenharias e Ciências Exatas e da Terra); 
• Biomédicas (Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias); 
• Humanas (Ciências Sociais Aplicadas, Artes e Ciências Humanas); 
• Letras e Linguística. 
Local: O PROFLIN é realizado pelo Instituto de Letras e Linguística, da 
Universidade Federal de Uberlândia.Local: Bloco U – sala 208 – Campus Santa 
Monica 

 Telefone: (34) 3239-4449 

Público-alvo: alunos que desejam entrar em cursos de pós-graduação stricto sensu: 
mestrado  e  doutorado. 

 Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta feira: 08h às11h30 e 13h30 às 
 17h 
 Documentos necessários: identidade 
 Website: www.ileel.ufu.br/proflin/exame/sobre.php 
 E-mail: proflin@ileel.ufu.br 
 
 

22 – HOSPITAL DE CLÍNICAS - HC 
 
Serviços prestados: o HC/UFU é uma unidade de alta complexidade, referência para 
uma população de mais de dois milhões de habitantes. Oferece atendimentos de 
urgência e emergência, ambulatorial, cirúrgico e internação. O HC-UFU faz parte da 
rede de atendimento do SUS como prestador de serviço para a gestão municipal de 
saúde, sendo o SUS a única fonte de recursos para custeio. Realiza consultas 
ambulatoriais e exames nas seguintes especialidades: 
Clínica médica: alergologia, ambulatório de dor, cardiologia, dermatologia, 
endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, hanseníase, hematologia, hemodiálise; 
médica geral, medicina preventiva, oncologia, moléstias infecciosas, nefrologia, 
neurologia, oncologia, pneumologia, psiquiatria, reumatologia.  
Cirurgia: angiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia cardíaca, cirurgia 
tórax, cirurgia cabeça e pescoço, gastrocirurgia, neurocirurgia, oftalmologia, 
ortopedia, otorrinolaringologia, pequena cirurgia, urologia, traumatologia, 
proctologia. 
Ginecologia: alto risco, câncer ginecológico, climatério, esterilidade, mastologia, 
obstetrícia, planejamento familiar. 
Pediatria: cardiologia infantil, ginecologia infantil, pediatria geral, pneumologia 
infantil, neonatologia, puericultura, cirurgia pediátrica, gastroenterologia infantil, 
reumatologia infantil, endocrinologia infantil, nefrologia infantil, moléstia infecciosa 
infantil, ortopedia infantil, neuropediatria, alergologia infantil, otorrinolaringologia 
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infantil, psiquiatria infantil, urologia infantil, hematologia infantil, neurocirurgia 
infantil. 
Urgência/Emergência: o primeiro atendimento é realizado na unidade próxima à 
residência do paciente – UAI - Unidade de Atendimento Intergrado. Caso seja 
necessário, a própria unidade o encaminha para o Pronto Socorro-UFU.  
Exames laboratoriais: bioquímica, hematologia, hormônio, sorologia, bacteriologia, 
uroanálise, parasitologia, micologia. 
Exames de diagnósticos e tratamento: tomografia, ressonância, exames de 
diagnósticos por imagem, ultrassonografia, gastroenterologia (endoscopia), 
eletrocardiograma, ecocardiograma, eletroencefalograma, hemodinâmica 
(angioplastia, cateterismo), eletrofisiologia (marca-passo). 
Local: Av. Pará, 1.720 – Campus Umuarama  

 
 Telefones:  

PABX Central (34) 3218-2111 
Ambulatório Amélio Marques (34) 3218-2324 
Direção do Hospital (34) 3218-2258 
Gestão de Desenvolvimento Humano em Saúde (34) 3218-2412 
Humanização (34) 3218-2064 
Laboratório de Análises Clínicas  (34) 3218-2152 
Oncologia (34) 3291-6100 
Pronto Socorro (34) 3218-2290 
Psiquiatria  (34) 3218-2282 
Serviço Social (34) 3218-2120 

 
Público-alvo: as consultas ambulatoriais e exames complementares são agendados 
pela Central de Marcação da Secretaria Municipal de Saúde. Os pacientes devem 
procurar atendimento nas unidades de saúde mais próximas de sua residência, caso 
seja necessário atendimento no HC/UFU, o médico da unidade dará o 
encaminhamento que será agendado pela equipe da própria unidade de saúde. Para 
pacientes de outras cidades consultas e exames complementares são agendados pela 
Secretaria de Saúde do município de origem com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Uberlândia. Exames de análises clínicas não são agendados. O paciente deve 
procurar o Laboratório de Análises Clínicas com os pedidos dos exames e um 
documento de identidade. 
Horário de funcionamento: 1 - Atendimento ambulatorial: de segunda a sexta, 
das 7h00 às 17h00. 2 - Laboratório de Análises Clínicas: de segunda a sexta das 
7h00 às 11h00. 3 - Unidade de Diagnóstico e Tratamento: de segunda a sexta das 
7h00 às 19h00. 4 – Pronto Socorro: 24 horas por dia. 5 - Horário de Visita: 
Hospital de Clínicas e Pronto Socorro – das 14h00 às 16h00 e de 18h00 às 20h00 de 
segunda a domingo, UTI – das 15h00 às 16h00 de segunda a domingo. 
Documentos necessários: para atendimento no HC-UFU os pacientes devem ter 
cartão de consulta e cartão SUS. Para fazer este cartão é necessário apresentar 
carteira de identidade ou certidão de casamento. No caso de criança, certidão de 
nascimento. Para o cartão de consultas é preciso CPF, identidade ou certidão de 
nascimento para crianças, e comprovante de endereço no nome da pessoa ou dos 
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pais. No caso de pacientes de outras cidades o cartão de consultas é feito pela 
Secretaria de Saúde do município de origem. 
Website: www.hc.ufu.br 
E-mail: dirgh@hc.ufu.br 
 
 

23 – HOSPITAL DO CÂNCER (órgão vinculado ao Hospital de Clínicas) 
 
Serviços prestados: o Hospital do Câncer em Uberlândia é uma instituição pública 
que atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Oferece consultas e tratamentos por 
quimioterapia e radioterapia (AL e HDR), oncopediatria, hematologia, cuidados 
paliativos e de controle da dor oncológica. Serviço de internação exclusivo para 
pacientes oncológicos. Apoio multiprofissional (serviço social, enfermagem, 
fisioterapia, nutrição e psicologia). Não há a realização de consultas preventivas. A 
única condição para o atendimento é que o paciente já tenha confirmado o 
diagnóstico de câncer. Importante papel na formação de novos profissionais com 
programa de residência médica nas áreas de cancerologia clínica, radioterapia e 
oncopediatria. 
Local: Av. Amazonas, Bloco 4A – Campus Umuarama 
Telefone: (34) 3291-6100 
Público-alvo: o Hospital do Câncer em Uberlândia recebe pacientes oncológicos 
ambulatoriais, via supervisão do SUS (SMS/Uberlândia), ou internados mediante 
exame comprobatório da patologia e disponibilidade de vagas no SUS Fácil 
Horário de funcionamento: agendamento da consulta inicial (supervisão do SUS): 
das 08h às 11h30 e das 12h30 às 16h (dias úteis). Visitas aos pacientes internados: 
das 15h às 16h. Nos finais de semana ou feriados a entrada ocorre pela portaria do 
Hospital de Clínicas. Recepção e secretaria de 06h30 às 18h30 
Documentos necessários: o encaminhamento médico, o resultado de exame 
anátomo-patológico (biópsia), cópia do comprovante de residência, cópia do RG e 
cópia do CPF 
Website: www.hospitaldocancer.org.br 
Outras informações: O Grupo Luta Pela Vida é uma ONG fundada em 1996 e 
objetiva oferecer bem-estar, melhores condições de tratamento e cura aos pacientes 
oncológicos, ele conta hoje com quase 500 voluntários. Inscrições para o 
voluntariado: o candidato deve enviar um e-mail para 
queroservoluntario@hospitaldocancer.org.br, informando os seus dados de 
contato, a sua disponibilidade de horário e as atividades que gostaria de participar. 
As atividades estão descritas no endereço: 
hospitaldocancer.org.br/wikcms/voluntarios/atividades. 
 

 
24 – HOSPITAL ODONTOLÓGICO - HO 

 
Serviços prestados: o Hospital Odontológico, em consonância com os princípios do 
Sistema Único de Saúde, oferece os recursos de infra-estrutura física, material e de 
pessoal para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, por meio da 
incorporação dos avanços sociais, humanísticos, técnicos e científicos, executando 
procedimentos e técnicas de vanguarda para o atendimento clínico educativo, preventivo, 
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curativo e reabilitador, fundamentado nos princípios do respeito, da ética e da 
transparência. 

 Local:  Av. República do Piratini, Bloco 4L – Campus Umuarama 
 Telefone: (34) 3218-2455 
 Público-alvo: crianças, adultos e idosos 

Horário de funcionamento: 07h às 19h (para marcar horário dirigir ao hospital 
pessoalmente) 
Website: www.ufu.br/ho 
E-mail: ho@umuarama.ufu.br 
Outras informações: os procedimentos executados no Hospital Odontológico que tem 
cobertura do Convênio SUS estão dentro da contratualização com o Município de 
Uberlândia. 
 
  

25 – HOSPITAL VETERINÁRIO - HV 
 
Serviços prestados: além de atuar no âmbito do ensino e pesquisa, o Hospital 
Veterinário oferece serviços de Medicina Veterinária à comunidade local e regional 
nas áreas de clínica e cirurgia de pequenos e grandes animais domésticos e silvestres, 
realização de exames laboratoriais, exames de endoscopia, radiologia, 
ultrassonografia ecocardiograma e eletrocardiograma. Exames de necropsia, 
histopatologia e citopatologia e vacinação preventiva. Dispõe de uma unidade de 
atendimento intensivo (UTI) para atendimentos de urgência e emergência e serviços 
especializados de oncologia, endocrinologia e oftalmologia de pequenos animais e 
odontologia de grandes e pequenos animais. 
Local: Av. Mato Grosso, 3.289 – Bloco 2S – Campus Umuarama  
Telefone: (34) 3225-8405/8408 
Público-alvo: comunidade local e regional incluindo as clínicas veterinárias da 
região 
Horário de funcionamento: de segunda à sexta feira, das 07h às 17h 
Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de endereço 
Website: www.hospitalveterinario.ufu.br/ 
E-mail: diretoria@hv.ufu.br e gerencia@hv.ufu.br 
Outras informações: com o objetivo de minimizar os problemas inerentes à 
superpopulação de animais domésticos, o Hospital Veterinário, em convênio com o 
Centro de Controle de Zoonoses, implantou o Projeto de Controle Populacional de 
Animais de Estimação, utilizando o método de esterilização cirúrgica. O projeto visa 
facilitar o acesso da população carente às cirurgias de castração de cães e gatos. O 
cadastro deve ser feito no Centro de Controle de Zoonoses. Mais informações pelo 
telefone (34) 3225-8405. 
 
 

26 – IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - ISF 
 
Serviços prestados: oferta de cursos de curta duração nos idiomas Inglês, Francês, 
Espanhol e Português – Língua Estrangeira; Aplicação de exames de proficiência 
para a comunidade da UFU – alunos de graduação, de mestrado ou de doutorado, 
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docentes e servidores; tutoria ao curso online My English Online, ofertado à 
comunidade da UFU. 
Local: Bloco G – Sala 220 - Campus Santa Monica 
Telefone: (34) 3291-8331 

Público-alvo: alunos de graduação, de mestrado ou de doutorado, docentes e 
servidores. 
Horário de funcionamento: segunda-feira à sexta feira: 8h00 às 11h30 e 13h30 às 
17h00 
Website: www.ileel.ufu.br/isf - Facebook Idiomas sem Fronteiras UFU e 
isfaluno.mec.gov.br 
E-mail: isfsec@ileel.ufu.br 
 
 

27 – LABORATÓRIO DE MANEJO DE SOLOS  
 
Serviços prestados: análises físicas de solos.  
Local: Instituto de Ciências Agrárias – Av. Amazonas, Bloco 2E, Sala 138 – 
Campus Umuarama 
Telefone: (34) 3225-8444 (ramal 234) 
Público-alvo: produtor rural, pesquisadores empresas de assistência técnica e 
extensão rural e empresas de planejamento 
Horário de funcionamento: 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00  
Website: www.iciag.ufu.br/node/367 
E-mail: elias@ufu.br 
 
 

28 – LABORATÓRIO DE MICOLOGIA E PROTEÇÃO DE PLANTAS  
 
Serviços prestados: análises de plantas doentes, teste de germoplasma (resistência a 
fitopatógenos), agentes de biocontrole (fungos) e sementes (patologia de sementes).  
Local: Instituto de Ciências Agrárias – Av. Amazonas, Bloco 2E, sala 106– Campus 
Umuarama 
Telefone: (34)3225-8444 (ramal 203) 
Público-alvo: agricultores, empresas do agronegócio e cidadãos interessados. 
Horário de funcionamento: 13h00 às 22h00 
Website: www.iciag.ufu.br/node/361 
 
 

29 – MUSEU DE BIODIVERSIDADE DO CERRADO 
 
Serviços prestados: atividades educativas e de extensão à comunidade de 
Uberlândia e região, promoção de atividades de divulgação científica sócio-
educativas. Nesse museu encontram-se um acervo expositivo de animais e plantas 
representativos do Cerrado além de alguns materiais didáticos. O museu é composto 
ainda por coleções zoológicas científicas e didáticas do Instituto de Biologia (INBIO-
UFU). 
Local: Parque Municipal Victório Siquierolli. Av. N. Senhora do Carmo, 707 – 
Bairro Jardim América. 
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Telefone: (34) 3225-8639 (Instituto de Biologia) e (34) 3212-1692 (no parque 
Victório Siquierolli) 
Público-alvo: comunidade interna e externa à UFU, além de grupos escolares 
Horário de funcionamento: 08h às 17h, de terça-feira a domingo 
Website: www.mbc.ib.ufu.br/ 
E-mail: mbc.ufu@gmail.com 
Outras informações: o parque é aberto de terça-feira a domingo para visitação 
espontânea ou agendada. Para visitação no museu com mediação é necessário 
agendamento prévio. 
 
 

30 – MUSEU DE MINERAIS E ROCHAS 
 
Serviços prestados: exposição permanente aberta à comunidade regional. Visitas 
orientadas às escolas de ensino fundamental, médio técnico e universitário da região; 
palestras relacionadas à Geologia, Mineralogia, Paleontologia e Meio Ambiente; 
identificação física macroscópica de minerais e classificação de materiais rochosos; 
pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento geológico, tais como Geologia 
Regional, Geologia de Engenharia, Materiais para Construção Civil, etc. 
Local: Av. João Naves de Ávila, 2121 – Campus Santa Mônica – Bloco 1Q 
Telefone: (34) 3239-4229 
Público-alvo: alunos e professores de escolas públicas e privadas, tanto do ensino 
fundamental e médio quanto do ensino superior de Uberlândia e região, para os quais 
são oferecidas visitas monitoradas. Para a comunidade em geral, a visitação é 
liberada no horário de funcionamento do Museu 
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 14h às 
17h 
Documentos necessários: as visitas monitoradas para grupos devem ser agendadas 
previamente por telefone, com antecedência de 15 dias, no mínimo  
E-mail: mmr@ig.ufu.br 
 
 

31 – MUSEU DIVERSÃO COM CIÊNCIA E ARTE - DICA 
 

 Serviços prestados: Museu de Ciências, com exposições de curta e longa duração. 
 Local: Bloco 3E - Campus Santa Mônica 
 Telefone: (34) 3230-9517 
 Público alvo: toda a população 
 Horários de funcionamento: quarta a sexta-feira, de 8h às 11h30 e de 13h30 às 
 17h30 / Sábado e Domingo: 08h às 12h 
 Documentos Necessários: as visitas são livres nos horários de funcionamento;  para 
 grupos (escolas, ongs, etc.) é necessário o agendamento. 
 Website: Facebook - Museu Diversão com Ciência e Arte - DICA 

E-mail: dica@infis.ufu.br / dica.ufu@gmail.com 
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32 – MUSEU DO ÍNDIO 
 
Serviços prestados: exposições temporárias anuais; visita orientada acompanhando 
grupos escolares e outros; cursos; palestras; oficinas; mostras de filmes; biblioteca 
aberta a consultas sobre a temática indígena brasileira, patrimônio, arqueologia, 
museologia; assessoria a instituições congêneres; eventos de caráter científico nas 
áreas de Museologia, Arqueologia e Antropologia. 
Local: Av. Vitalino Rezende do Carmo, 116 – Bairro Santa Maria  
Telefone: (34) 3236 3707 - (fax) 3224 3526 
Público-alvo: estudantes e educadores do ensino fundamental, médio e universitário, 
público espontâneo em geral. 
Horário de funcionamento: das 8h00 às 12h e das 13h30 às 17h30 
E-mail: musindio@ufu.br  
Outras informações: desde que programadas com antecedência, é possível agendar 
visitas de grupos em outros horários alternativos, à noite e aos sábados.  
 
 

33 – MUSEU UNIVERSITÁRIO DE ARTE - MUNA 
 
Serviços prestados: exposições, palestras, mostras de filme, mesas redondas, 
oficinas 
Local: Praça Cícero Macedo, 309 – Bairro Fundinho 
Telefone: (34) 3231-9121 e (34) 3231-7708 
Público-alvo: aberto a visitação pública 
Horário de funcionamento: de segunda a quinta-feira das 8h30 às 18h30, sexta-
feira de 8h30 às 21h e sábado de 10h às 17h 
Website: www.muna.ufu.br 
E-mail: secretaria@muna.ufu.br 
Outras informações: o MunA é um órgão complementar vinculado ao Curso de 
Artes Visuais. Tem como objetivos fundamentais: fornecer aos alunos do curso de 
Artes a possibilidade de estar em contato com obras de arte, necessário para sua 
formação profissional, e permitir aos universitários e à comunidade em geral maior 
proximidade com trabalhos artísticos, incentivando a produção local e auxiliando na 
formação cultural da região. 
 
 

34 – OUVIDORIA 
 
Serviços prestados: recebe e fornece respostas aos elogios, solicitações, sugestões, 
reclamações e denúncias da comunidade interna e comunidade externa. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco A – Sala 133 
Telefone: (34) 3239-4074 
Público-alvo: usuários da UFU 
Prazos: respostas em 30 dias, renováveis 
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 
Documentos necessários: CPF 
Website: www.ouvidoria.ufu.br 
E-mail: ouvidoria@reito.ufu.br 
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35 – PREFEITURA UNIVERSITÁRIA – PREFE 
 
Serviços prestados: a Prefeitura Universitária (PREFE), órgão executivo da 
Reitoria, é responsável regimentalmente, dentre outras atividades, por: elaborar 
diagnósticos, propor normas e coordenar as atividades de conservação e manutenção 
da infraestrutura, propondo aos conselhos superiores políticas e diretrizes relativas ao 
uso e ocupação dos espaços institucionais e da elaboração do orçamento anual da 
PREFE; prestar serviços de telefonia, segurança e vigilância, marcenaria, gráfica, 
reprografia, audiovisual, protocolo, zeladoria e transporte; garantir o fornecimento de 
energia elétrica, o abastecimento de água potável e esgoto; a coleta de lixo e o 
descarte de resíduos especiais; executar serviços operacionais necessários à 
manutenção e conservação dos bens imóveis (edificações) do patrimônio da 
instituição; coordenar e gerenciar os contratos de prestação de serviços na sua área de 
atuação, mantendo registro das ações e efetuando o acompanhamento e avaliação das 
atividades desenvolvidas; manter a regularização legal dos bens imóveis de domínio 
da UFU, além de promover o controle, fiscalização e manutenção desses imóveis, 
utilizados no interesse público; orientar e acompanhar, por proposta dos conselhos 
superiores, os processos de concessão de áreas físicas institucionais para o 
estabelecimento de atividades comerciais de interesse da comunidade universitária; 
regularizar as atividades sujeitas a licenciamento ambiental, implementando as ações 
de controle, monitoramento e compensação ambiental, além de manter atualizados os 
registros sobre questões ambientais da universidade.  
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – 2º Andar 
Telefone: (34) ) 3291-8900 / 3291-8911 
Público-alvo: o elenco de serviços prestados atende uma comunidade acadêmica de 
cerca de 30000 usuários/dia, entre alunos, docentes, técnicos e prestadores de 
serviços, além da comunidade externa, nos diversos campi e unidades da UFU. 
Embora exista demanda específica por grupo de usuários, os serviços são internos e 
comuns (segurança, limpeza, transporte...), ofertados de forma contínua e regular. 
Prazos: não há prazos determinados para a apresentação de pedido de serviços 
internos, funciona em sistema de fluxo contínuo e o atendimento obedece a ordem de 
chegada dos pedidos. O atendimento dos serviços fica condicionado à 
disponibilidade de material e pessoal para sua execução.  
Horários de funcionamento:  
Administrativo: 07h às 18h  
Vigilância: 24h  
Apoio administrativo (motorista, limpeza, manutenção): 24h Serviços de emergência 
(eletricista, encanador, chaveiro, telefonia): plantões com sistema de busca por 
telefonia celular.  
Documentação necessária: a solicitação de cada serviço ofertado pela Prefeitura 
Universitária demanda a apresentação de documento em formulário específico, com 
identificação dos serviços, dos materiais e dos profissionais para a sua execução. As 
solicitações incluem: reserva de espaço, instalação de equipamentos, limpeza de 
ambientes, entre outros. Os serviços da PREFE são requisitados mediante a 
apresentação de formulário específico a cada serviço e estão disponíveis no endereço 
www.servicos.ufu.br que busca ampliar a interação com a comunidade universitária. 
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Nos termos do Decreto 6.932/09 a PREFE não expede certidões oficiais, que exijam 
petições formais e formulários próprios.  
Outras informações: os serviços são oferecidos pela PREFE de forma direta (com 
equipe própria) e indireta (com pessoal terceirizado), mediante solicitação e com 
avaliação de qualidade. A avaliação dos serviços prestados é feita mediante 
acompanhamento da execução e identificação do nível de satisfação dos usuários. No 
Site da PREFE está disponível um link para contatos onde é possível a realização de 
avaliação e feedback dos serviços executados, servindo para o aprimoramento de 
nossas atividades. 
 
 

36 – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA – PROEXC 
 
36.1 – DIRETORIA DE CULTURA – DICULT 
 
Serviços prestados: a Dicult promove ações culturais no interior da universidade e 
em seu entorno, por meio do apoio e do fomento a projetos diversos que permitem a 
troca de saberes, a multiculturalidade e a valorização dos hábitos culturais dos 
membros da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. A diretoria promove 
importantes atividades artísticas, tais como o Coral da UFU, a Orquestra Popular do 
Cerrado, o Arte na Praça, entre outros que possuem potencial de difusão artística 
para a UFU em todos os seus campi. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco J  
Telefone: (34) 3239-4331 
Público-alvo: docentes, discentes, técnicos administrativos e público externo da 
cidade e região. 
Prazos: específicos para a natureza de cada solicitação. 
Horário de funcionamento: 08h às 12h e das 14h às 18h 
Website: www.proexc.ufu.br 
 E-mail: dicult@proex.ufu.br 
 
 
36.2 – DIRETORIA DE EXTENSÃO – DIREC  

 

Serviços prestados: a DIREC fomenta ações para a elaboração, o acompanhamento 
e a avaliação de programas e projetos que propiciam a participação da população em 
ações de valorização social, promoção da cidadania e do desenvolvimento social e 
humano. Apoia a execução de projetos propostos pelas unidades acadêmicas 
relacionados com a sociedade em geral, nas mais variadas áreas, dentre elas: saúde, 
meio ambiente, educação, cidadania, alimentação, esporte, lazer e artes. Realiza 
atendimento ao público interno e externo, organiza os registros da extensão na UFU, 
orienta a elaboração de propostas de extensão advindas da UFU em parceria com a 
sociedade; estimula a formação de pareceristas no campo da extensão/UFU; realiza 
levantamentos e pesquisas sobre ações extensionistas desenvolvidas no país. Oferece 
apoio logístico e administrativo às solicitações e às necessidades dos Projetos e 
Programas propostos no âmbito de editais. Outrossim, auxilia o desenvolvimento de 
projetos selecionados por editais internos e externos, no tocante à extensão. 
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Assessora e acompanha as ações de extensão comunitária e de formação continuada 
dos professores da educação básica. Desenvolve tarefas relativas à diagramação e 
editoração das publicações da Revista Em Extensão e Revista de Educação Popular, 
em suas versões impressa e eletrônica, além de cuidar do registro e da certificação de 
ações de extensão desenvolvidas pelos servidores da UFU. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – 1º andar. 
Telefone: (34) 3239-4842 
Público-alvo: docentes, discentes, técnicos administrativos e público externo. 
Horário de funcionamento: 08h às 11h e das 13h30 às 17h 
Documentação necessária: documentos específicos de acordo com os editais. 
Website: www.proexc.ufu.br 
 E-mail: direc@proexc.ufu.br 
 
 

37 – PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROAE 
 
Serviços prestados: bolsas e auxílios de assistência estudantil, apoio educacional, 
restaurantes universitários, esporte e lazer universitário e atendimento em saúde. 
Local: UFU campi Santa Mônica, Umuarama, Glória, Educação Física, Pontal, Patos 
de Minas e Monte Carmelo. 
Telefone: (34) 3291-8952 
Público-alvo: Estudantes de graduação. 
Horário de funcionamento: 08h às 12h e 13h às 17h 
Website: www.proae.ufu.br/ 
E-mail: proae@proae.ufu.br 
 
 

38 – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 
 
Serviços prestados: responsável pelos assuntos que envolvem a formulação e 
implementação de políticas institucionais para ingresso de estudantes, 
desenvolvimento e acompanhamento dos cursos de graduação desde a criação até a 
consolidação, bem como os procedimentos que regem a vida escolar do estudante, 
até a colação de grau. A PROGRAD, com suas Diretorias (Diretoria de Processos 
Seletivos/DIRPS, Diretoria de Ensino/DIREN, Diretoria de Administração e 
Controle Acadêmico/DIRAC), mantém-se em permanente articulação com as 
Coordenações de Curso, Unidades Acadêmicas e demais pró-reitorias e setores que 
compõem a estrutura orgânica da Universidade. Trabalha na construção de uma 
Universidade socialmente referenciada, de qualidade e reconhecida no cenário 
acadêmico nacional e internacional. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P 
Telefone: (34) 3291-8936 
Público-alvo: coordenadores dos cursos de graduação, professores e técnicos 
atuantes nos cursos de graduação, estudantes de graduação da UFU e comunidade em 
geral. 
Horário de funcionamento: 08h às 12h e das 14h às 17h 
Website: www.prograd.ufu.br/ 
E-mail: secprograd@prograd.ufu.br 
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38.1 – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE ACADÊMICO – 
DIRAC 
 
Serviços prestados: responsável pelo registro e acompanhamento das atividades 
acadêmicas. A ela compete o controle geral de matrículas, o registro oficial dos 
rendimentos e frequências, a expedição de histórico escolar, atestados, certidões e 
declarações sobre o percurso de cada aluno, desde o seu ingresso até a expedição de 
diploma. 

Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P 
Telefone: (34) 3291-8938 
Público-alvo: discentes, docentes, coordenações de cursos, unidades acadêmicas e 
comunidade acadêmica em geral. 
Horário de funcionamento: 
Setores administrativos – 07h às 12h e 13h às 17h. 
Setor de Atendimento ao Aluno – 07h às 12h e 13h às 20h. 
Website: www.prograd.ufu.br/ 
E-mail: dirac@ufu.br 
 
38.2 – DIRETORIA DE ENSINO – DIREN  
 
Serviços prestados: tem por finalidade principal o desenvolvimento de ações que 
visem ao aprimoramento da qualidade do ensino de graduação ministrado na UFU. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P - Térreo 
Telefone: (34) 3291-8929 
Público-alvo: professores e estudantes da UFU. 
Horário de funcionamento: 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 
Website: www.prograd.ufu.br/ 
E-mail: diren@prograd.ufu.br 
 
 
38.3 – DIRETORIA DE PROCESSOS SELETIVOS – DIRPS 
 

Serviços prestados: é o órgão administrativo responsável pela elaboração, 
preparação, aplicação, processamento e divulgação de resultados dos Processos 
Seletivos e Concursos realizados na Universidade Federal de Uberlândia. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 1A 
Telefone: (34) 3239-4127 
Público-alvo: comunidade UFU em geral e pessoas interessadas em informações 
sobre os processos seletivos. 
Horário de atendimento: 07h30 às 12h e das 13h30 às 17h30  
Documentos necessários: de acordo com os editais de cada processo seletivo da 
UFU. 
Website: www.prograd.ufu.br/ 
E-mail: atende.dirps@prograd.ufu.br 
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39 – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPP  

 
39.1 – DIRETORIA DE PESQUISA 
 
39.1.1 – Divisão de Fomentos, Programas e Projetos 
 
Serviços prestados: gerenciamento de convênios de infraestrutura em pesquisa 
oferecidos por agências como a FINEP. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – 3º andar 
Telefone: (34) 3239-4685 
Público-alvo: professores e pesquisadores da UFU. 
Prazos: estipulado pelas agências financiadoras. 
Horário de atendimento: 08h às 11h e das 14h às 17h 
Documentação necessária: projetos e prestações de conta 
Website: www.propp.ufu.br/site/ 
 
39.1.2 – Divisão de Projetos Especiais 
 
Serviços prestados: iniciação científica (PIBIC/CNPq/FAPEMIG e BIC 
Júnior/FAPEMIG). 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – 3º andar 
Telefone: (34) 3239-4979 e 3239-4967 
Público-alvo: alunos da graduação/alunos das escolas estaduais 
Prazos: conforme estabelecido nos editais 
Horário de atendimento: 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 
Documentação necessária: termo de concessão, parecer favorável dos comitês da 
UFU (quando necessário), fichas trimestrais, relatório técnico parcial e relatório 
final. 
Outras informações: www.propp.ufu.br/site/ 
 
39.2 – DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – DIRPG 

 
Serviços prestados: análise dos relatórios coleta de dados da CAPES; apoio a 
propostas de criação de novos cursos e programas de pós-graduação; apoio a 
propostas de Dinter e Minter; apoio administrativo às coordenações dos PPG; 
assessoria, suporte, acompanhamento e treinamento do aplicativo SUCUPIRA da 
CAPES; divulgação execução de editais da FAPEMIG e CAPES; elaboração, 
divulgação e execução de editais internos da PROPP; estatísticas sobre a PG 
(docentes, discentes, defesas, PPG, cursos, conceitos, etc.) Para diversos órgãos e 
setores (Governo de Minas, MEC, PING-IFES, SIMEC, gabinete do reitor, guia do 
estudante, REUNI, ASDRI, PROPP, DIRPG, DIRPE); organização de eventos da 
PROPP (reunião anual dos programas de pós-graduação; jornada de atualização do 
Coleta de Dados na UFU etc.); orientação, acompanhamento e homologação dos 
processos de Bolsas – PDEE; publicação de eventos e notícias no site da UFU e 
divulgação através de e-mails aos professores e pesquisadores da UFU, 
implementação e controle de bolsas de mestrado e doutorado da CAPES e 
FAPEMIG, chancelamento de bolsas de pós doutorado modalidade PNPD CAPES, 
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autorização de funcionamento de programas de Pós-graduação Lato sensu, emissão 
de pareceres sobre matérias relacionadas à Pós-graduação. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – 3º andar 
Telefone: (34) 3239-4980 
Público-alvo: comunidade universitária envolvida com a pós-graduação, órgãos 
administrativos internos e órgãos governamentais estaduais e federais. 
Horário de atendimento: 08h às 11h e das 13h30 às 16h30 
Website: www.propp.ufu.br 
E-mail: dirpg@propp.ufu.br 
 
39.2.1 – Divisão de Apoio à Pósgraduação 
 
Serviços prestados: atendimento pessoal, eletrônico/e-mail e telefônico em 
demandas relacionadas a: informações, consultorias e instruções quanto a 
 documentação legalmente hábil à solicitações de revalidação de diplomas 
estrangeiros de mestrado e doutorado. Atendimento direto esporádico, não exclusivo, 
a público específico, quanto a assuntos relativos aos programas de pós-graduação da 
instituição. Atendimento eletrônico e/ou telefônico, genericamente, à pós-graduação 
da UFU.  
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – Terceiro Andar. 
Telefone: (34) 3239-4981 
Público-alvo: comunidade universitária e público externo relativamente à pós-
graduação. 
Horário de atendimento: 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. 
Website: www.propp.ufu.br 
E-mail: diapg@propp.ufu.br 
39.2.2 – Divisão de Aperfeiçoamento de Pessoal 
 
Serviços prestados: gerenciamento convênio PROAP; cadastramento bolsistas – 
mestrado e doutorado (CAPES/FAPEMIG/PICTD); controle do processo de 
 afastamento do país. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – Terceiro andar 
Telefone: (34) 3239-4981  
Horário de atendimento: 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h 
Público-alvo: coordenação dos programas de pós-graduação e docentes (UFU). 
Prazos: pré-estabelecidos pelas agências de fomento. 
Documentação necessária: formulários pertinentes ao cadastramento, memorandos 
expedidos pelas coordenações. 
Website: www.propp.ufu.br 
E-mail: diape@propp.ufu.br 
 
39.2.3 – Divisão de Especialização  
 
Serviços prestados: Análise de propostas de criação e acompanhamento de 
Programas de Pós-graduação Lato sensu. 
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – Terceiro andar 
Telefone: (34) 3239-4966 
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Público-alvo: coordenação dos programas de pós-graduação lato sensu e docentes 
(UFU).  
Horário de atendimento: 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h 
Website: www.propp.ufu.br 
E-mail: kenia.gabriel@ufu.br; josiene@ufu.br 

 

 
39.3 – DIRETORIA DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA - DIRTC 
 
39.3.1 - Divisão de Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo 
 
Serviços prestados: transferência de Tecnologias de propriedade da UFU e fomento 
ao empreendedorismo através do CIAEM (Centro de Incubação de Atividades 
Empreendedoras).  
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – Sala 301 
Telefone: (34) 3239-4977 
Público-alvo: professores, alunos e técnicos da UFU.  
Horário de atendimento: 08h às 11h e das 14h às 17h 
Website: www.propp.ufu.br/inovacao e www.ciaem.ufu.br 
 
39.3.2. Divisão de Propriedade Intelectual e Inovação 
 
Serviços prestados: proteção da propriedade intelectual gerada no âmbito da UFU  
Local: Campus Santa Mônica – Bloco 3P – Sala 301 
Telefone: (34) 3239-4977 
Público-alvo: professores, alunos e técnicos da UFU.   
Horário de atendimento: 08h às 11h e das 14h às 17h 
Website: www.propp.ufu.br/inovacao  
 
 

40 – PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD  
 
40.1 – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 
 
Serviços prestados: coordena e acompanha as ações referentes ao recebimento, 
registro, guarda, conservação e distribuição de materiais no âmbito da instituição; 
coordena o serviço de mudança interna, disponibilizando para o usuário transporte e 
movimentadores de carga; realiza o serviço de cobrança de empenhos vencidos e não 
recepcionados referente a materiais de consumo e materiais permanentes, realiza a 
cobrança por divergências na entrega do material, promove a intermediação de 
negociação entre usuário e fornecedor no caso de solicitação de troca de marca ou 
prorrogação de prazo de entrega; promove a manutenção de estoques mínimo e 
máximo de materiais de consumo regulares; promove o reparo de equipamentos 
danificados e medidas corretivas na sua utilização; controla os bens imóveis da 
instituição; desencadeia o processo de inventário anual de bens; controla a logística 
reversa de bens de consumo; gerencia o catálogo de mobiliário e equipamentos; 
gerencia o processo de doação de bens. 
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Local: Av. Amazonas 2210 - Bloco 2Z - Campus Umuarama 
Telefone: (34) 3225-8175 
Website: www.proplad.ufu.br/diram 
 
40.2 – DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO 
 
Serviços prestados: estabelece relações com o mercado fornecedor de bens, serviços 
e obras; planeja e elabora, em conjunto com as diretorias de Planejamento e de 
Orçamento, de Administração de Materiais e de Administração Financeira o 
cronograma de compras; elabora, analisa e realiza os processos de licitação; procede 
ao acompanhamento dos processos de compras de bens, serviços e obras; elabora e 
submete minutas de editais de licitação e de termos de contrato e seus aditivos à 
Procuradoria Geral; remete ao usuário que receberá os bens, serviços e obras 
contratados, cópias dos contratos firmados pela Universidade; acompanha a 
execução de contratos de compras de bens, serviços e obras; propõe à Procuradoria 
Geral, a partir da indicação da Divisão de Licitações, a aplicação de penalidades aos 
fornecedores inadimplentes; solicita à Diretoria de Administração Financeira, a 
liquidação de despesas oriunda de contratos de bens, serviços e obras; subsidia 
relatórios e demais instrumentos que integrem a prestação de contas da Universidade; 
elabora estudos e emite parecer em assuntos de sua área de competência. 
Local: Bloco 3P – 2º andar – Reitoria – Campus Santa Mônica 
Telefone: (34) 3239-4855 
Website: www.proplad.ufu.br/dircl 
 
 
40.3 – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 
Serviços prestados: desempenha atividades relacionadas com a execução 
orçamentária, financeira e contábil, no âmbito de sua atuação com interface com os 
diversos órgãos da Universidade e Instituições externas; gerencia os recursos 
financeiros oriundos das diversas fontes; procede ao controle e a efetiva 
arrecadação e realização de todos os ingressos e direitos da instituição, bem como 
os respectivos pagamentos; acompanha as orientações do órgão central do sistema 
no SIAFI, visando proceder ao cumprimento das atividades e das operações; 
promove a execução e o acompanhamento no SIE/SG das descentralizações, 
convênios, ajustes, etc., de acordo com as normas vigentes que regulamentam a 
matéria; participa da elaboração da prestação de contas anual da Instituição no 
encaminhamento das peças de responsabilidade dos órgãos contábeis, etc.; 
disponibiliza no portal da transparência os informes de rendimento anuais dos 
credores em geral; encaminha informações para os órgãos governamentais, tais 
como: DIRF/GOV, MPAS, etc., referente às obrigações da UFU; desenvolve outras 
atividades relacionadas com sua área de competência, utilizando sistemas SIASG, 
SIAPE, SICON, SCDP, SICONV, SEI, etc. 
Local: Bloco 3P – 2º andar – Reitoria – Campus Santa Mônica 
Telefone: (34) 3239-4892 
Website: www.proplad.ufu.br/diraf 
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40.4 – DIRETORIA DE ORÇAMENTO 
 

Serviços prestados: elabora a Proposta de Lei Orçamentária Anual - PLOA de 
acordo com as estratégias da UFU e HC; avalia as necessidades de ajustes e solicita 
alterações e remanejamentos de receita e despesa orçamentária através de créditos 
suplementares de acordo com as normas vigentes; opera os sistemas Tesouro 
Gerencial-TG, Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle-SIMEC 
e Sistema de Planejamento e Orçamento do Governo Federal - SIOP; orienta as 
unidades quanto às normas e procedimentos técnico-orçamentários para solicitações 
de despesas; acompanha e apoia os serviços prestados pela Pró-Reitoria de 
Planejamento e Administração; planeja e desenvolve rotinas para controles 
internos; distribui os recursos da matriz orçamentária aprovada anualmente às 
diversas unidades gestoras da UFU (pró-reitorias, institutos e faculdades), bem 
como insere os respectivos dados nos sistemas de controle; acompanha a execução 
da despesa orçamentária da UFU e HC nos sistemas SIE, SGDS, SIAFI e SCDP; 
supervisiona os serviços da Divisão de Análise e Controle Orçamentário - DICOR,  
Setor de PGA - SEPGA e Setor de Diárias e Passagens - SEDIP; analisa e despacha 
os documentos e solicitações pertinentes ao orçamento via processo eletrônico 
utilizando o Sistema Eletrônico de Informações-SEI; confere e encaminha 
documentos de despesas controladas pela Diretoria; controla e organiza os serviços 
prestados pela Diretoria. 
Local: Bloco 3P - 2º andar - Sala 200 - Reitoria - Campus Santa Mônica  
Telefone: (34) 3239-4814 
Website: www.proplad.ufu.br/diror 
 
40.5 – DIRETORIA DE PLANEJAMENTO  

 
Serviços prestados: atua na coordenação, ordenamento, implementação, 
acompanhamento, controle e avaliação de ações que visam a elaboração do 
planejamento que orienta a UFU, fortalecendo a interação com os órgãos superiores e 
a transparência entre a UFU e a sociedade. Promove o apoio logístico à 
Administração Superior na elaboração, implantação e avaliação do Plano 
Institucional de Desenvolvimento e Expansão (PIDE), coordena e executa o processo 
de distribuição anual de recursos orçamentários para as unidades acadêmicas, 
implementa os programas de expansão e coordena as atividades relativas à Comissão 
Institucional de Espaço Físico. Para a fundamentação das atividades capta dados das 
diversas áreas da Universidade, transformado-os em informações relevantes para 
ações de planejamento, controle e avaliação institucional, para atendimento aos 
diversos órgãos governamentais, aos órgãos de controle, bem como para promover a 
divulgação dessas informações junto a comunidade. Assim, destaca-se as seguintes 
atividades: elaboração dos anuários, desenvolvimento e acompanhamento do Sistema 
de Planejamento, atualização do cadastro e-MEC, elaboração da Carta de Serviços ao 
Usuário, acompanhamento do ENADE, atualização da estrutura organizacional, 
elaboração dos Indicadores de Gestão do Tribunal de Contas da União, elaboração do 
Relatório de Gestão e Prestação de Contas, atualização de cadastro no Sistema Único 
de Requisições e apoio na implantação do Sistema Eletrônico de Informações. Com 
relação aos Projetos e Convênios orienta a comunidade universitária fornecendo 
subsídios técnicos e administrativos em relação aos procedimentos de instruções 
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processuais, necessários à elaboração, formalização, tramitação dos instrumentos: 
convênios, contratos, termos de cooperação e outros congêneres, com gestão 
administrativa ou não de suas fundações de apoio, analisando e emitindo pareceres, 
acompanhando a gestão e a regularidade da execução, do cumprimento do objeto 
proposto, a aplicação devida dos recursos alocados até a prestação de contas em 
conformidade com a legislação vigente. 
Local: Bloco 3P - 2º andar - Sala 200 - Reitoria - Campus Santa Mônica 
Telefone: (34) 3239-4877 
Website: www.proplad.ufu.br/dirpl 
 
 

41 – PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEP 
 
 
41.1 – DIRETORIA DE PROVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO DE CARREIRAS 
 
Serviços prestados: apoio ao docente, capacitação de pessoal, avaliação de 
desempenho dos servidores, provimento e acompanhamento de pessoal. 
Local: Bloco 3P – 1º andar – Reitoria – Campus Santa Mônica 
Telefone: (34) 3239-4963 
 Público-alvo: servidores 
 Website: www.progep.ufu.br 
 
 
41.2 – DIRETORIA DE ADMNISTRAÇÃO DE PESSOAL 
 
Serviços prestados: planeja, dirige e controla as atividades desenvolvidas pelas 
divisões e setores que lhe são subordinados, especialmente quanto à lotação, 
legislação de pessoal, frequência, registro funcional e pagamento de todo o pessoal 
da Universidade. 
Local: Bloco 3P – 1º andar – Reitoria – Campus Santa Mônica 
Telefone: (34) 3239-4617 
 Público-alvo: servidores 
 Website: www.progep.ufu.br 
 
41.3 – DIRETORIA DE QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DO SERVIDOR 
 
Serviços prestados: atendimento humanizado e integral a todos os servidores da 
UFU e fundações de apoio. Formula diretrizes, planeja, orienta, coordena, 
supervisiona e controla os assuntos referentes à assistência biopsicossocial, vigilância 
e perícia em saúde, em conformidade com o Governo Federal. Neste sentido, os 
trabalhados desenvolvidos abarcam os níveis de atenção primário e secundário, 
priorizando as atividades interdisciplinares, numa abordagem holística de saúde e 
qualidade de vida. 
Local: Av. Mato Grosso, 3370 – Campus Umuarama 
Telefone: (34) 3225-8082 
 Público-alvo:  servidores 
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 Website:  www.progep.ufu.br 
 

 
42 – RÁDIO E TV UNIVERSITÁRIA - RTU 

 
Serviços prestados: divulgar programas e informativos de interesse educativo, 
científico, tecnológico e cultural; promover, interna e externamente, as 
potencialidades científicas e artístico-culturais das instituições de ensino de 
Uberlândia e região; promover a divulgação de eventos do interesse da UFU e 
região; proporcionar estágios para alunos da UFU e demais instituições de ensino 
superior (IES); produzir, comprar, alugar ou permutar programas científicos, 
artísticos e culturais visando à melhoria da educação e da cultura; dar suporte a 
projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico 
e tecnológico de interesse da Universidade Federal de Uberlândia ou Instituição de 
Ensino Superior (IES) apoiada e, primordialmente, ao desenvolvimento da inovação 
e da pesquisa científica e tecnológica, criando condições mais propícias ao 
estabelecimento de relações com a sociedade, mercado, instituições; propiciar a 
veiculação de programas jornalísticos, bem como os de cunho artístico-cultural, fruto 
de produções laboratoriais e experimentais dos cursos, relacionados a atividade fim 
da Fundação RTU, da Universidade Federal de Uberlândia e demais instituições de 
ensino superior de Uberlândia (MG), aprovados pelo Conselho de Programação e 
Produção da RTU. 
Local: Bloco S – Campus Santa Mônica 
Telefone: (34) 3239-4340 e (34) 3239-4353 
Público-alvo: comunidade universitária 
Horário de funcionamento: 06h30 às 18h30 
Website: www.rtu.ufu.br/v1/ 
E-mail: diretoriartu@ufu.br 
 
 

43 – SECRETARIA GERAL - SEGER 
 
Serviços prestados: apoio, assessoramento, organização e direção administrativa dos 
trabalhos dos Conselhos: Universitário, Diretor, de Graduação, de Pesquisa e Pós-
Graduação, de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, e de Integração 
Universidade-Sociedade. 
Local: Bloco 1P - Reitoria – Campus Santa Mônica 
Telefone: (34) 3239-4801, (34) 3239-4802, (34) 3239-4852 e (34) 3239-4806 
Público-alvo: comunidade acadêmica e comunidade externa 
Horário de funcionamento: 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 
Website: www.ufu.br 
E-mail: seger@reito.ufu.br 
Outras informações: as Convocações para as reuniões, as Atas e as Resoluções 
emanadas dos Conselhos são disponibilizadas no website: www.ufu.br, pelo link 
Conselhos Superiores. 
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44 – UNIDADES ACADÊMICAS 
 

44.1 – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design 
 
Página: www.faued.ufu.br 
E-mail: faued@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4373 
 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
E-mail: cocau@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4213 
 
Graduação em Design 
E-mail: cocde@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4435 
 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 
E-mail: coord.ppgau@faued.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4433 
 
 

44.2 – Faculdade de Ciências Contábeis 
 

Página: www.facic.ufu.br/ 
E-mail: facic@ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4176 
 
Graduação em Ciências Contábeis 
E-mail: cocci@ufu.br 
Telefone: (34) 3239 - 4164 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
E-mail: ppgcc@facic.ufu.br 
Telefone: (34) 3291-5904 
 

44.3 – Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
 
Página: www.facip.ufu.br 
E-mail: direcao@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5248 
 
Graduação em Administração 
E-mail: coadm@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5222 
 
Graduação em Ciências Biológicas  
E-mail: cocbio@pontal.ufu.br 
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Telefone: (34) 3271-5241 
 
Graduação em Ciências Contábeis   
E-mail: coccic@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5225 
 
Graduação em Engenharia de Produção 
E-mail: coceprod@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5227 
 
Graduação em Física 
E-mail: cocfis@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5228 
 
Graduação em Geografia 
E-mail: cocgeo@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5231 
 
Graduação em História 
E-mail: cochist@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5233 
 
Graduação em Matemática  
E-mail: cocmat@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5242 
 
Graduação em Pedagogia 
E-mail: cocped@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5234 
 
Graduação em Química 
E-mail: cocqui@pontal.ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5237 
 
Graduação em Serviço Social 
E-mail:  cocssocial@pontal.ufu.br  
Telefone: (34) 3271-5239 
 
Programa de Pós-graduação em Geografia 
E-mail: ppgep@ufu.br 
Telefone: (34) 3271-5305 
 
Especialização em Educação Infantil: Docência, Gestão, Saberes e Práticas 
Educacionais 
E-mail: educacaoinfantilfacip@gmail.com 
Telefone: (34) 3271-5242 
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44.4 – Faculdade de Computação 
 
Página: www.portal.facom.ufu.br 
E-mail: facom@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4144  

 
Graduação em Ciência da Computação 
E-mail: cocom@ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4218 
 
Graduação em Sistemas de Informação - Uberlândia 
E-mail: bsiudi@ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4334 
 
Graduação em Sistemas de Informação - Monte Carmelo 
E-mail: bsimc@ufu.br  
Telefone: (34) 3810-1044 
 
Programa de Pós-Graduação em Computação 
E-mail: cpgfacom@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4470 
 

44.5 – Faculdade de Direito 
 
Página: www.fadir.ufu.br/ 
E-mail: diretoria@fadir.ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4226 
Graduação em Direito 
E-mail: codir@fadir.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4228 
 
Programa de Pós-graduação em Direito  
E-mail: mestradodireito@fadir.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4051 
 

44.6 – Faculdade de Educação 
 
Página: www.faced.ufu.br 
E-mail: faced@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4163 
 
Graduação em Pedagogia 
E-mail: cocpe@ufu.br 
Telefone: (34) 3291-6397 
 
Graduação em Jornalismo 
E-mail: cojor@faced.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4471  
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Programa de Pós-graduação em Educação 
E-mail: ppged@faced.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4212 
 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação 
E-mail: ppgce@faced.ufu.br 
Telefone: (34) 3291-6395 
 
Especialização 
E-mail: especializacao@faced.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4547 
 

44.7 – Faculdade de Educação Física 
 
Página: www.faefi.ufu.br/ 
E-mail: diretor@faefi.ufu.br 
Telefone: (34) 3218-2910 
 
Graduação em Educação Física 
E-mail: colef@ufu.br 
Telefone: (34) 3218-2970 
 
Graduação em Fisioterapia 
E-mail: cofit@faefi.ufu.br 
Telefone: (34) 3218-2969 
 
Programa de Pós-graduação em Fisioterapia 
E-mail: secretaria.ppgfisio@faefi.ufu.br   
Telefone: (34) 3218-2968 
 
 44.7.1 - Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Programas nas Áreas de 
Aptidão Física e Esportes – NADEP 
 
Página: www.faefi.ufu.br/node/273 
Telefone: (34) 3218-2910 
 
 Danças Latinas 
 Horário de atendimento: segunda e quarta a tarde / terça e quinta a tarde 
 Público-alvo: mulheres e homens acima de 12 anos 
 Documentação necessária: 01foto 3x4 e documentos pessoais 
 Prazo: período letivo da graduação 
 
 Natação 
 Horário de atendimento: diurno/noturno 
 Público-alvo: crianças e adolescentes 
 Documentação necessária: 01foto 3x4 e documentos pessoais 
 Prazo: período letivo da graduação 
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Hidroginástica 
Horário de atendimento: diurno/noturno 
Público-alvo: acima de 12 anos 
Documentação necessária: 01foto 3x4 e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Musculação 
Horário de atendimento: diurno/noturno 
Público-alvo: acima de 15 anos 
Documentação necessária: 01foto 3x4 e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Ginástica olímpica 
Horário de atendimento: diurno/noturno 
Público-alvo: feminino – 04 a 12 anos 
Documentação necessária: 01foto 3x4 e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Futebol de salão 
Horário de atendimento: diurno/noturno 
Público-alvo: masculino – 08 a 14 anos 
Documentação necessária: 01foto 3x4 e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Basquete 
Horário de atendimento: diurno/noturno 
Público-alvo: feminino e masculino – 08 a 15 anos 
Documentação necessária: 01foto 3x4 e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
44.7.2 – Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Atividade Física e 
Saúde – NIAFS 
 
Página: www.niafs.faefi.ufu.br/ 
E-mail: niafs@faefi.ufu.br 
Telefone: (34) 3218-2915 
 
Natação 
Horário de atendimento: terça e quinta – 13h10 a 16h30 
Público-alvo: pessoas com deficiência – 06 meses a 80 anos 
Documentação necessária: diagnóstico médico e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Musculação 
Horário de atendimento: terça e quinta – 13h10 a 16h30 
Público-alvo: pessoas com deficiência – 12 a 80 anos 
Documentação necessária: diagnóstico médico e documentos pessoais 
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Prazo: período letivo da graduação 
 
Psicomotricidade 
Horário de atendimento: terça e quinta – 13h10 a 16h30 
Público-alvo: pessoas com deficiência: 06 meses e 30 anos 
Documentação necessária: diagnóstico médico e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Atletismo 
Horário de atendimento: terça e quinta – 13h10 a 16h30 
Público-alvo: pessoas com deficiência: 10 a 40 anos 
Documentação necessária: diagnóstico médico e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Futebol 
Horário de atendimento: terça e quinta – 13h10 a 16h30 
Público-alvo: pessoas com deficiência – 10 a 40 anos 
Documentação necessária: diagnóstico médico e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Recreação 
Horário de atendimento: terça e quinta – 13h10 a 16h30 
Público-alvo: pessoas com deficiência – 04 a 40 anos 
Documentação necessária: diagnóstico médico e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Goalball 
Horário de atendimento: terça e quinta – 13h10 a 16h30 
Público-alvo: pessoas com deficiência – a partir dos 14 anos 
Documentação necessária: diagnóstico médico e documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
44.7.3 – Atividade Física e Recreativa para a Terceira Idade – AFRID 
 
Página: www.afrid.faefi.ufu.br/ 
E-mail: afrid@faefi.ufu.br 
Telefone: (34) 3218-2910 / 3218-2912 
 
Natação 
Horário de atendimento: 14h às 18h 
Público-alvo: terceira idade a partir de 60 anos 
Documentação necessária: documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Musculação 
Horário de atendimento: 14h às 18h 
Público-alvo: terceira idade a partir de 60 anos 
Documentação necessária: documentos pessoais 
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Prazo: período letivo da graduação 
 
Hidroginástica 
Horário de atendimento: 14h às 18h 
Público-alvo: terceira idade a partir de 60 anos 
Documentação necessária: documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Alongamento 
Horário de atendimento: 14h às 18h 
Público-alvo: terceira idade a partir de 60 anos 
Documentação necessária: documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Dança livre 
Horário de atendimento: 14h às 18h 
Público-alvo: terceira idade a partir de 60 anos 
Documentação necessária: documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Dança do ventre 
Horário de atendimento: 14h às 18h 
Público-alvo: terceira idade a partir de 60 anos 
Documentação necessária: documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Informática 
Horário de atendimento: 14h às 18h 
Público-alvo: terceira idade a partir de 60 anos 
Documentação necessária: documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Inglês 
Horário de atendimento: 14h às 18h 
Público-alvo: terceira idade a partir de 60 anos 
Documentação necessária: documentos pessoais 
Prazo: período letivo da graduação 
 
Voleibol 
Horário de atendimento: 14h às 18h 
Público-alvo: terceira idade a partir de 60 anos 
Documentação necessária: documentos pessoais  
Prazo: período letivo da graduação 
 

44.8 – Faculdade de Engenharia Civil 
 
Página: www.feciv.ufu.br/ 
E-mail: feciv@ufu.br 
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Telefone: (34) 3239-4159 
 
Graduação em Engenharia Civil  
Página: www.feciv.ufu.br/engenharia-civil/conheca 
E-mail: cocec@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4138 
 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil 
Página: www.feciv.ufu.br/ppgec 
E-mail: feciv@ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4137 
 

44.9 – Faculdade de Engenharia Elétrica 
 
Página: www.feelt.ufu.br/ 
E-mail: feelt@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4701 / 3239-4702 
 
Graduação em Engenharia Biomédica 
Página: www.feelt.ufu.br/Engenharia-Biomedica 
E-mail: coceb@eletrica.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4709 
 
Graduação em Engenharia de Computação 
Página: www.feelt.ufu.br/Engenharia-de-Computacao 
E-mail: cocec@eletrica.ufu.br 
Telefone: (34)3239-4776 
 
Graduação em Engenharia de Controle e Automação 
Página: www.feelt.ufu.br/Engenharia-de-Controle-e-Automacao 
E-mail: cocca@eletrica.ufu.br 
Telefone: (34)3239-4776 
 
Graduação em Engenharia Elétrica 
Página: www.feelt.ufu.br/Engenharia-Eletrica 
E-mail: cocel@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4708 
 
Graduação em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Uberlândia 
Página: www.feelt.ufu.br/Engenharia-Eletronica-e-de-Telecomunicacoes 
E-mail: cocet@eletrica.ufu.br 
Telefone:  (34) 3239-4776 
 
Graduação em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações - Patos de Minas 
Página: www.feelt.ufu.br/Patos-de-Minas/Engenharia-Eletronica-e-de-
Telecomunicacoes 
E-mail: telecom_patos@eletrica.ufu.br 
Telefone: (34) 3821-0588 
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Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica 
Página: www.posgrad.feelt.ufu.br 
E-mail: copel@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4707 
 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica 
Página: www.ppgeb.feelt.ufu.br/ 
E-mail: ppgeb@feelt.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4761 
 

44.10 – Faculdade de Engenharia Mecânica 
 
Página: www.mecanica.ufu.br 
E-mail: femec@mecanica.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4147 ou 3239-4148 
 
Graduação em Engenharia Aeronáutica 
Página: www.mecanica.ufu.br/aeronautica 
E-mail: coceaero@mecanica.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4150 
 
Graduação em Engenharia Mecânica 
Página: www.mecanica.ufu.br/mecanica 
E-mail: cocme@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4416 
 
Graduação em Engenharia Mecatrônica 
Página: www.mecanica.ufu.br/mecatronica 
E-mail: mecatronica@mecanica.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4152 ou 3239-4376  
 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 
Página: www.posgrad.mecanica.ufu.br 
E-mail: secposmec@mecanica.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4282 
 

44.11 – Faculdade de Engenharia Química 
 
Página: www.feq.ufu.br/ 
E-mail: secdireq@feq.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4285 / 3239-4284 
 
Graduação em Engenharia Química 
Página: www.eq.feq.ufu.br/ 
E-mail: secgeq@feq.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4142 
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Graduação em Engenharia de Alimentos - Patos de Minas 
Página: www.ea.feq.ufu.br/ 
E-mail: secgea@feq.ufu.br 
Telefone: (34) 3821-0588 
 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Química 
Página: www.ppgeq.feq.ufu.br/ 
E-mail: secppgeq@feq.ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4249 
 
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Alimentos - Patos de Minas 
Página: www.feq.ufu.br 
E-mail: secppgea@feq.ufu.br 
Telefone: (34) 3823-3714 R. 39 / 3821-0588 
 

44.12 – Faculdade de Gestão e Negócios 
 
Página: www.fagen.ufu.br 
E-mail: fagen@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4132 
 
Graduação em Administração 
Página: www.fagen.ufu.br/administracao 
E-mail: admintegral@fagen.ufu.br e admnoturno@fagen.ufu.br 
Telefone: (34) 3230-9480 
 
Graduação em Administração Pública a distância 
Página: www.fagen.ufu.br/EAD 
E-mail: admpub.fagen@gmail.com 
Telefone: (34) 3230-9502 
 
Graduação em Gestão da Informação 
Página: www.fagen.ufu.br/GI 
E-mail: cocginf@fagen.ufu.br 
Telefone: (34) 3230-9485 
 
Programa de Pós-graduação em Administração 
Página: www.fagen.ufu.br/ppga 
E-mail: ppgaadm@fagen.ufu.br 
Telefone: (34) 3239 4525 
 
Programa de Pós-Graduação em Gestão Organizacional 
Página: www.fagen.ufu.br/mestrado-profissional 
E-mail: ppggo@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4525 
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44.13 – Faculdade de Matemática 
 
Página: www.famat.ufu.br 
E-mail: famat@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4158/ (34) 3239-4156/ (34) 3239-4126 
 
Graduação em Matemática 
Página: www.famat.ufu.br/graduacao/matematica 
E-mail: cocma@famat.ufu.br 

 Telefone: (34) 3239-4115/ (34) 3239-4451 
 
Graduação em Estatística 
Página: www.famat.ufu.br/graduacao/estatistica 
E-mail: cocest@famat.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4114  
 
Licenciatura em Matemática a distância - PARFOR   
Página: www.famat.ufu.br/node/382 
E-mail:  secretariaeadufu@gmail.com 
Telefone: (34) 3291-5902 
 
Programa de Pós-Graduação em Matemática 
Página: www.posgrad.famat.ufu.br/ 
E-mail: pgmat@famat.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4209/(34) 3239-4154 
 

 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática – Mestrado 
 Profissional 
 Página: www.ppgecm.ufu.br 
 E-mail: secretaria@ppgecm.ufu.br  

Telefone: (34) 3230-9419 
 

44.14 – Faculdade de Medicina 
 
Página: www.famed.ufu.br/ 
E-mail: famed@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8604 
 
Graduação em Medicina 
Página: www.famed.ufu.br/graduacao/medicina 
E-mail: ccmedi@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8620 
 
Graduação em Enfermagem 
Página: www.famed.ufu.br/graduacao/enfermagem 
E-mail: enfermagem@umuarama.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8603 
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Graduação em Nutrição 
Página: www.famed.ufu.br/graduacao/nutricao 
E-mail: conut@famed.ufu.br 
Telefone: (34) 3225 - 8584 
 
Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 
Página: www.pgcs.famed.ufu.br 
E-mail: copme@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8628 
 
Programa de Residência Multiprofissional 
Página: www.famed.ufu.br/node/185 
E-mail: coremu@famed.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8631 
 
Programa de Residência Médica 
Página: www.residencia.famed.ufu.br/ 
E-mail: acaribeiro@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8626 
 
 

44.15 – Faculdade de Medicina Veterinária 
 
Página: www.famev.ufu.br/ 
E-mail: famev@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8659 
 
Graduação em Medicina Veterinária 
Página: www.famev.ufu.br/node/7 
E-mail: cocve@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8644 
 
Graduação em Zootecnia 
Página: www.famev.ufu.br/node/62 
E-mail: zootecnia@famev.ufu.br 
Telefone:  (34) 3225-8651 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias 
Página: www.famev.ufu.br/node/5 
E-mail: mesvet@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8652 
 

44.16 – Faculdade de Odontologia 
 
Página: www.fo.ufu.br 
E-mail: diretor@foufu.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8116 
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Graduação em Odontologia 
Página: www.fo.ufu.br/graduacao-em-odontologia/conheca-o-curso 
E-mail: cocod@umuarama.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8101 
 
Programa de Pós-graduação em Odontologia 
Página: www.ppgoufu.com/ 
E-mail: copod@fo.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8115 
 

44.17 - Instituto de Artes 
 

 Página: www.iarte.ufu.br/ 
E-mail: diretoria@iarte.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4515 
 
Graduação em Artes Visuais 
E-mail: coart@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4244 
 
Graduação em Dança 
E-mail: codan@demac.ufu.br 
Telefone: (34) 3230-9514 
 
Graduação em Música 
E-mail: coorden@demac.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4214 
 
Graduação em Teatro 
E-mail: teatro@iarte.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4413 
 
Programa de Pós-graduação em Artes 
E-mail: posartes@iarte.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4522 
 
Programa de Mestrado Profissional em Artes 
E-mail: profartesufu@gmail.com 
Telefone: (34) 3239-4522 
 
Programa de Pós-graduação em Música 
E-mail: mestradoiarte@gmail.com 
Telefone: (34) 3239-4522 
 
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 
E-mail: ppgac@iarte.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4127 

  



56 
 

 

 
Carta de Serviços da UFU ao Usuário 

44.18 – Instituto de Biologia 
 
Página: www.portal.ib.ufu.br/  
E-mail: direcao@inbio.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8639 
 
Graduação em Ciências Biológicas 
Página: www.portal.ib.ufu.br/node/51 
E-mail: graduacao@inbio.ufu.br 
Telefone: (34) 3225 8638 
 
Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais 
Página: www.ppgeco.ib.ufu.br 
E-mail: ecologia@umuarama.ufu.br  
Telefone: (34) 3225-8641 
 
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal 
Página: www.ppgbv.ib.ufu.br/ 
E-mail: bioveg@inbio.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8640 
 

44.19 – Instituto de Ciências Agrárias 
 
Página: www.iciag.ufu.br/ 
E-mail: iciag@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8444 
 
Graduação em Agronomia 
Página: www.iciag.ufu.br/node/6 
E-mail: coago@ufu.br 
Telefone: (34) 3218-2225 ramal: 210 
 
Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária 
Página: www.iciag.ufu.br/node/268 
E-mail: coamb@iciag.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8444 ramal 240/241 
 
Graduação em Agronomia - Monte Carmelo 
Página: www.iciag.ufu.br/node/415 
E-mail: coagromonte@iciag.ufu.br 
Telefone: (34)3810-1033 - Ramal 1033 
 
Graduação em Engenharia Florestal - Monte Carmelo 
Página: www.iciag.ufu.br/node/655 
E-mail: ceflorestal@ufu.br 
Telefone: (34) 3810-1060 Ramal: 1060 
 
 Programa de Pós-Graduação em Agronomia 
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Página: www.ppga.iciag.ufu.br/ 
E-mail: posagro@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8444 R:220 
 
 Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental  
Página: www.ppgmq.iciag.ufu.br/ 
E-mail: ppgmq@iciag.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8444 Ramal: 233 
 

44.20 – Instituto de Ciências Biomédicas 
 
Página: www.icbim.ufu.br/ 
E-mail: icbim@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8482 
 
Graduação em Biomedicina 
Página: www.icbim.ufu.br/node/8 
E-mail: biomedicina@icbim.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8486 
 
Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicada 
Página: www.imunoparasito.ufu.br/ 
E-mail: coipa@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8672 
 
Programa de Pós-graduação em Biologia Celular e Estrutural Aplicadas 
Página: www.ppgbc.icbim.ufu.br/ 
E-mail: ppgbc@icbim.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8484 
 

44.21 – Instituto de Ciências Sociais 
 
Página: www.incis.ufu.br/ 
E-mail: secretaria@incis.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4398 
 
Graduação em Ciências Sociais 
Página: www.incis.ufu.br/node/14 
E-mail: cocis@ufu.br 
Telefone: (34) 3239 - 4368 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
Página: www.ppgcs.incis.ufu.br/ 
E-mail: ppgcs@incis.ufu.br 
Telefone: (34) 3230-9435 
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44.22 – Instituto de Economia e Relações Internacionais 
 
Página: www.ie.ufu.br 
E-mail: ie@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4157/ 3239-4327 
 
Graduação em Ciências Econômicas 
Página: www.ie.ufu.br/graduacao/cienciaseconomicas 
E-mail: cocce@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4179  
 
Graduação em Relações Internacionais  
Página: www.ie.ufu.br/graduacao/relacoesinternacionais 
E-mail: cocri@ie.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4167  
 
Programa de Pós-graduação em Economia 
Página: www.ppge.ie.ufu.br/ 
E-mail: ppge@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4315 
Programa de Pós-graduação Relações Internacionais 
Página: www.ppgri.ie.ufu.br/ 
E-mail: secppgri@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4595 
 

44.23 - Instituto de Filosofia 
 

Página: www.ifilo.ufu.br 
E-mail: alexguima@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4185 
 
Graduação em Filosofia 
Página: www.cocfi.ufu.br/ 
E-mail: ccfilos@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4251 
 
Programa de Pós-graduação em Filosofia 
Página: www.posfil.ifilo.ufu.br/ 
E-mail: ppgfilufu@gmail.com 
Telefone: (34) 3239-4558 
 

44.24 – Instituto de Física 
 
Página: www.infis.ufu.br/ 
E-mail: infis@infis.ufu.br 
Telefone: (34) 3239 4181 
 
Graduação em Física 
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Página: www.infis.ufu.br/graduacao/fisica-licenciatura 
E-mail: cofis@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4417 
 
Graduação em Física de Materiais 
Página: www.infis.ufu.br/graduacao/fisica-de-materiais 
E-mail: cfmat@infis.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4055 
 
Graduação em Física Médica 
Página: www.infis.ufu.br/graduacao/fisica-medica 
E-mail: cfmed@infis.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4418 
 
Programa de Pós-graduação em Física 
Página: www.infis.ufu.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado 
E-mail: cpgfisica@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4309 
 
Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática 
Página: www.ppgecm.ufu.br/ 
E-mail: coordenador@ppgecm.ufu.br 
Telefone: (34) 3230-9419 
 

44.25 – Instituto de Biotecnologia 
 
Página: www.ingeb.ufu.br/ 
E-mail: ingeb@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8437 
 
Graduação em Biotecnologia - Uberlândia 
Página: www.ingeb.ufu.br/graduacao/biotecnologia 
E-mail:  cocbiotec@ingeb.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8441 
 
Graduação em Biotecnologia – Patos de Minas 
Página: http://www.ingeb.ufu.br/node/122 
E-mail:  biotecnologiapatos@ingeb.ufu.br 
Telefone: (34) 3823-3714/0588 
 
Programa de Pós-Graduação em Genética e Bioquímica 
Página: www.ppggb.ingeb.ufu.br 
E-mail: ppggb@ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8438 
 
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia - Patos de Minas 
Página: www.ingeb.ufu.br/node/201 
E-mail: ppgbiotec@ingeb.ufu.br 
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Telefone: (34) 3821-0588  
 

44.26 – Instituto de Geografia 
 
Página: www.ig.ufu.br/ 
E-mail: ig@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4169 
 
Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica - Monte Carmelo 
Página: www.ig.ufu.br/engenharia-de-agrimensura-e-cartografica 
E-mail: coeca@ig.ufu.br 
Telefone: (34) 3810-1036 
 
Graduação em Geografia 
Página: www.ig.ufu.br/geografia-uberlandia 
E-mail: cocge@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4101 
 
Graduação em Geologia - Monte Carmelo 
Página: www.ig.ufu.br/geologia 
E-mail: cogeo@ufu.br 
Telefone: (34) 3810-1036 
 
Graduação em Gestão em Saúde Coletiva 
Página: www.ig.ufu.br/gestao-em-saude-ambiental 
E-mail: ig@ufu.br 
Telefone: (34) 3230-9432 
 
Programa de Pós-Graduação em Geografia  
Página: www.ppgeo.ig.ufu.br/ 
E-mail: posgeo@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4381 
 
Programa de Pós-graduação em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador 
Página: www.ppgat.ig.ufu.br/ 
E-mail: ppgatufu@yahoo.com.br 
Telefone: (34) 3239-4591  
 

44.27 – Instituto de História 
 
Página: www.inhis.ufu.br/ 
E-mail: inhis@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4130 
 
Graduação em História 
Página: www.inhis.ufu.br/node/612 
E-mail: cochi@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4199 
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Programa de Pós-Graduação em História 
Página: www.inhis.ufu.br/posgrad 
E-mail:  ppghis@inhis.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4395 
 

44.28 – Instituto de Letras e Linguística 
 
Página: www.ileel.ufu.br/  
E-mail: ileel@ileel.ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4162 
 

Graduação em Letras: Português e Literaturas de Língua Portuguesa 
Página: www.ileel.ufu.br/ileel/ 
E-mail: copor@ileel.ufu.br e coporsec@ileel.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4124 
 
Graduação em Letras: Inglês e Literaturas de Língua Inglesa 
Página: www.ileel.ufu.br/ileel/  
E-mail: coing@ileel.ufu.br e coingsec@ileel.ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4124 
 
Graduação em Letras: Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola 
Página: www.ileel.ufu.br/ileel/  
E-mail: coesp@ileel.ufu.br e coespsec@ileel.ufu.br   
Telefone: (34) 3239-4124 
 
Graduação em Letras: Francês e Literaturas de Língua Francesa 
Página: www.ileel.ufu.br/ileel/  
E-mail: cofran@ileel.ufu.br e cofransec@ileel.ufu.br    
Telefone: (34) 3239-4124 
 
Graduação em Tradução 
Página: www.ileel.ufu.br/traducao/ 
E-mail: cotrad@ileel.ufu.br e cotradsec01@ileel.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4237 
 
Graduação em Letras: Língua Portuguesa com domínio de Libras 
Página: www.ileel.ufu.br/lpdl/ 
E-mail: atendlpdl@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-8329 
 
Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos 
Página: www.ileel.ufu.br/ppgel 
E-mail: secppgel@ileel.ufu.br e atendppgel@ileel.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4102 e 3239-4355 
 
Programa de Pós-graduação em Estudos Literários 
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Página: www.pgletras.ileel.ufu.br/ 
E-mail: copplet@ileel.ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4487 
 
Programa de Mestrado Profissional em Letras (Profletras) 
Página: www.profletras.ileel.ufu.br/ 
E-mail: coprofletras@ileel.ufu.br 
Telefone: (34) 3291-8323 
 
Coordenação de Extensão e Educação Continuada em Letras 
Página: www.ileel.ufu.br/cecle 
E-mail: ceclesec@ileel.ufu.br  
Telefone: (34) 3239-4516 
 

44.29 – Instituto de Psicologia 
 

Página: www.ip.ufu.br 
E-mail: secretaria@ipsi.ufu.br, direcao@ipsi.ufu.br e atendimento@ipsi.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8509 
 
Graduação em Psicologia 
Página: www.ip.ufu.br/node/286 
E-mail: copsi@ipsi.ufu.br, seccopsi@ipsi.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8507/8511 
 
Programa de Pós-graduação em Psicologia 
Página: www.pgpsi.ip.ufu.br/ 
E-mail: pgpsi@ipsi.ufu.br 
Telefone: (34) 3225-8517 
 

44.30 – Instituto de Química 
 
Página: www.iq.ufu.br/ 
E-mail: iqufu@ufu.br e diretoria@iqufu.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4264 
 
Graduação em Química 
Página: www.iq.ufu.br/graduacao/licenciatura-quimica 
E-mail: coliq@ufu.brTelefone: (34) 3239-4178 
 
Graduação em Química Industrial 
Página: www.iq.ufu.br/graduacao/quimica-industrial 
E-mail: coqin@iqufu.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4103  
 
Programa de Pós-Graduação em Biocombustíveis 
Página: www.iq.ufu.br/node/169 e site.ufvjm.edu.br/ppgbiocomb/ 
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E-mail: ppbic@iqufu.ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4434 
 
Programa de Pós-Graduação em Química 
Página:  www.cpgquimica.iq.ufu.br/ 
E-mail: cpgquimica@ufu.br 
Telefone: (34) 3239-4385  


