


EDITORIAL
Nesta edição comemorativa, os leitores do Jornal da UFU conhecerão um pouco da história da 

Universidade Federal de Uberlândia. Os testemunhos e dados que trouxemos, entretanto, estão longe 
de revelar tudo o que a relação universidade - comunidade foi capaz de produzir.

Ouvimos pessoas que tiveram ou têm, em suas vidas, a UFU como uma instituição referência no 
processo de transformação, inerente ao tempo.  E nas quatro décadas (1978-2018) que se passaram 
desde a federalização da universidade, foram muitas as transformações.

Os artigos, reportagens, infográficos e imagens trazem apenas uma pequena parte dessa 
história. São curiosidades, relatos de experiências pessoais, pontos de vista e exemplos da produção 
acadêmica da UFU e sobre a UFU.

Apesar de ser uma amostragem imperfeita, esta edição é, sim, uma forma de celebrar todos 
que, com recursos oriundos da população de todo o país, fizeram e fazem da UFU protagonista no 
desenvolvimento de toda uma região. 

Boa leitura!



#evolução

A linha do tempo
Por Diélen Borges e Pedro Vitor Alves

1957
Criação do Conservatório Municipal de Uberlândia, a primeira escola de ensino superior da cidade

1960
Criação da Faculdade de Direito

1960
Criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras

1961
Criação da Faculdade Federal de Engenharia, a primeira escola de ensino superior pública de 

Uberlândia

1963
Criação da Faculdade de Ciências Econômicas

1964
Assinatura pública de aceitação do terreno onde hoje está situado o Campus Santa Mônica, feita pelo 

então presidente João Goulart

1966
Doação do terreno onde hoje se situa o Campus Umuarama, feita por Rui Santos

1966
Criação da Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia (Femeciu), que viria a ser a 

Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia (Faepu)

1968
Criação da Autarquia Educacional de Uberlândia, que possibilitaria a criação das faculdades de 

Odontologia e Medicina Veterinária

1969
Criação da Universidade de Uberlândia (UnU), que integrava as seis escolas de ensino superior 

existentes na cidade

1970
Criação da Faculdade de Odontologia da Autarquia Educacional de Uberlândia

1970
Criação do Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU/UFU)

1971
Criação da Faculdade de Medicina Veterinária da Autarquia Educacional de Uberlândia

1971
Criação da Faculdade de Educação Física da Autarquia Educacional de Uberlândia

1972
Criação da Escola Técnica de Enfermagem Carlos Chagas, que viria a ser a Escola Técnica de Saúde 

(Estes/UFU)

1977
Criação da Escola Pré-Fundamental Nossa Casinha, como escola benefício para atender aos servidores 

da universidade, que viria a ser a Escola de Educação Básica (Eseba/UFU)

1978
Federalização da UnU, que passou a se chamar Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

1978
Organização dos cursos da UFU em três centros: Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (Cetec), 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (Cehar) e Centro de Ciências Biomédicas (Cebim)

1981
Integração da  Escola Técnica de Enfermagem Carlos Chagas à UFU, passando a ser denominada 

Escola Técnica de Saúde (Estes/UFU)

1982
Criação da Fundação de Apoio Universitário (FAU)

1983
Transformação da escola Nossa Casinha em Escola de Educação Básica (Eseba/UFU), deixando de ser 

escola benefício para se tornar escola pública e, posteriormente, colégio de aplicação

1987
Criação da Fundação de Desenvolvimento Agropecuário (Fundap)

1988
Criação da Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia (RTU)

 

 Visita do Ministro da Educação e Cultura Clóvis Salgado em 1960. Da esquerda para a direita: Dr. Vittório Capparelli, Dona Cora Pavan Capparelli, Ministro Clóvis 
Salgado e esposa

 Aula da Faculdade de Engenharia em 1965

 Campus Santa Mônica nos anos 1960. O primeiro bloco construído foi o “Mineirão”, onde funciona o Centro de Documentação e Pesquisa em História (Cdhis)

 Lançamento da pedra fundamental do Instituto Médico-Legal em 1967 

 Solenidade de instalação da reitoria da UnU. Em pé, a diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Irmã Ilar Garotti; sentados, da esquerda para a direita, 
o ministro Jarbas Passarinho, o governador Rondon Pacheco, e o primeiro reitor, Genésio de Melo Pereira

Estudantes da Educação Básica nos anos 1980

 Rádio Universitária em 1988

ACERVO UFU

ACERVO UFU

ACERVO UFU

ACERVO UFU

ACERVO UFU

ACERVO UFU

ACERVO UFU



1999
Aprovação do novo Regimento Geral

2006
Criação da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal (Facip/UFU), dando início à expansão da UFU 

na região com o Campus Pontal em Ituiutaba (MG)

 

2010
Aprovação da criação do Campus Monte Carmelo

2010
Aprovação da criação do Campus Patos de Minas
  

2012
Inauguração da Moradia Estudantil

2016
Início das atividades no Campus Glória

 Obra do Campus Pontal, inaugurado em 2012

MILTON SANTOS

Campus Patos de Minas está em fase de implantação



Rafael Gomes

2018
40 anos de UFU



#história

A ‘Engenharia’ e a ‘Medicina’

Por Jussara Coelho

Como a UFU ficou conhecida no imaginário regional

Se você mora em Uberlândia, ou já morou, mesmo que por um curto período de 

tempo, com certeza já ouviu algumas frases parecidas com as seguintes: “Meu filho tratou 

o dente lá na Medicina” ou “Consultei na Medicina”. Já esteve em um ônibus e alguém disse 

que irá descer na Engenharia. Há ainda aqueles que dizem que o filho estuda Agronomia na 

Medicina ou Letras na Engenharia. Já parou para pensar o porquê dessas referências? Ou 

como surgiram? Qual a importância delas na formação e reconhecimento dessa sociedade? 

Esses cursos, Engenharia e Medicina, existem antes mesmo da federalização da UFU. 

O curso de Engenharia surgiu em 1965 (início das aulas) e o de Medicina em 1967. Desde 

então, habitam o imaginário coletivo e social de toda população da região do Triângulo 

Mineiro e do Alto Paranaíba, principalmente daqueles que presenciaram a chegada desses 

cursos ao município de Uberlândia.

O que antigamente era chamado de Engenharia é o campus Santa Mônica. Foi 

doado à universidade em 1964 e tem 280.119 m². Nele são ofertados mais de 40 cursos de 

graduação e transitam, diariamente, 15 mil alunos de graduação e pós nas áreas de Artes, 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra além, é claro, 

das Engenharias. 

A área conhecida pelos uberlandenses como Medicina - doada à universidade em 

1966 -, é o campus Umuarama. Com mais de 170.000 m², é onde funciona a Escola Técnica 

de Saúde (Estes), o Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU), o Hospital do Câncer, o 

Hospital Veterinário e o Hospital Odontológico. A maioria dos cursos de graduação e pós-

graduação oferecidos no Campus Umuarama é nas áreas de ciências da saúde, ciências 

biológicas e ciências agrárias.

O primeiro curso de graduação totalmente gratuito ofertado na cidade de Uberlândia 

foi no campo da Engenharia.  Edsonei Pereira Parreira foi aluno da turma que entrou em 

1973 e hoje atua como docente do curso de Engenharia Mecância. Quando Parreira chegou 

de Monte Alegre (MG) para morar em Uberlândia, em 1970, fez três anos de colegial na 

Escola Estadual de Uberlândia, e em 1973 prestou o vestibular. Enquanto estudante do 

segundo grau, ele não tinha quase contato algum com a universidade. “Só ouvia falar 

mesmo. De família pobre, só tinha condição de prestar o vestibular aqui em Uberlândia. 

Eu só tinha essa possibilidade, essa oportunidade aqui em Uberlândia. E começaram os 

cursinhos. Minha turma tinha 80 alunos e desses 80; 70 foram para os cursinhos”, expõe 

Parreira.

À época, o vestibular era para preenchimento de 120 vagas e servia para entrada 

nos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia 

Química. “E só a partir do quarto período é que você fazia a opção. Os quatro primeiros 

períodos eram básicos naquela época, depois, a partir do quarto período é que você 

definiria, de acordo com a ordem de classificação no vestibular.”

Em 1976, enquanto cursava Engenharia, Parreira e os estudantes de sua turma ouviram 

falar que os políticos de Uberlândia queriam criar a Universidade de Uberlândia. “Aí nós 

entramos em greve, ficamos dois meses de greve. Eles reuniram conosco e falaram: mas 

no diploma de vocês vai ser Faculdade Federal de Engenharia. Nós respondemos que isso 

a gente não iria querer. Se fossem criar uma universidade em Uberlândia, que ela fosse 

federal”, conta Parreira. Em 1978, veio um documento de Brasília que criava a Universidade 

Federal de Uberlândia. “É por isso que eu falo que nós das Engenharias lutamos por todos 

os cursos da universidade que eram todas particulares”, salienta. 

Parreira se graduou em 1977 como engenheiro mecânico. “No projeto final de curso 

eu fui convidado para fazer parte do corpo docente da UFU. Quando eu entrei aqui, jamais 

queria ser professor, mas pela necessidade, dando aula no colégio e então a coisa foi 

acontecendo. Eu falo para vários alunos que nunca diga que dessa água você não bebe, 

que você nunca sabe o dia de amanhã”, relembra.

Parreira recorda ainda que 1978, ano da federalização da UFU, foi um alavancar da 

cidade. “O comércio na Avenida Rondon Pacheco realmente cresceu muito, com shopping 

e tudo o mais. Porque a região toda, em um raio de 350km veio aqui para Uberlândia, após 

a federalização. Então o pessoal dessa região veio para a cidade buscando a oportunidade 

de estudar em uma universidade pública. O que trouxe recurso financeiro para o município 

que foi crescendo. Não tenho a menor dúvida que foi a UFU quem fez a cidade crescer”, 

elucida.

Ao pensar no futuro da universidade impulsionando o crescimento da cidade, o 

problema, para ele, é a questão financeira. “Pois está lá o [campus] Glória, a UFU expandiu 

para Monte Carmelo, Ituiutaba e Patos de Minas e falta recurso. Então como é que você 

vai consolidar isso?”, problematiza Parreira.

 A ‘Engenharia’ deu origem ao Campus Santa Mônica, onde está situada a reitoria da UFU

 A maioria dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos no Campus Umuarama é nas áreas de ciências da saúde, biológicas e agrárias
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O contexto histórico e atual da UFU 
e das universidades no Brasil

O ensino superior no Brasil surgiu no século XIX com o Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia, sediado na cidade de Salvador, e 

com a Escola de Cirurgia, na cidade do Rio de Janeiro, que veio com a família imperial portuguesa. Nesse mesmo cenário, foram criadas na 

cidade do Rio de Janeiro a Academia Militar e a Escola de Belas Artes, bem como o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional e o Jardim Botânico. 

Em 1827, foram criados os dois primeiros cursos de Direito nas cidades de Olinda e São Paulo. Em 1832, foi criada a escola de Minas na cidade 

de Ouro Preto. O modelo adotado foi o de cátedra de inspiração franco-prussiana, em que o professor catedrático se constituía em figura 

principal.

A primeira universidade brasileira foi criada em 1920, pelo Decreto n° 14.343, a Universidade do Rio de Janeiro. No período de 1930 a 

1964, foram criadas 22 universidades federais, constituindo-se o sistema de universidades públicas federais. Cada Estado passou a contar, 

em suas respectivas capitais, com uma universidade pública federal. No mesmo período, criaram-se, também, nove universidades religiosas, 

sendo oito católicas e uma presbiteriana. 

Nas décadas de 60 e 70 do século passado, o país passou por uma grande transformação nas políticas de ciência e tecnologia. 

Buscou-se, nessa época, a conexão entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento econômico. Assim sendo, considerou-se que 

uma base científica sólida seria uma valiosa ferramenta para o desenvolvimento econômico, além de assegurar o acesso a tecnologias de 

ponta como a aeroespacial, a energia nuclear e a informática.

Em 1968, com a reforma do ensino superior, as universidades brasileiras passaram a adotar o modelo departamental, de inspiração 

norte-americana, que atribui a responsabilidade acadêmica ao colegiado, composto por professores da mesma área.

Iniciado na década de 1950, o projeto de expansão do ensino público superior teve como marco inicial a criação, em 1961, da 

Universidade de Brasília. Sua maior expansão deu-se na década de 1970. Nesse contexto, foram criados e fortalecidos órgãos como a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

“O surgimento da UFU influenciou as mudanças nos                              
âmbitos da vida social e econômica da cidade e região”

Nesse cenário de expansão, foi criada a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) com a incorporação de diversas faculdades privadas 

isoladas e também pela criação da Faculdade Federal de Engenharia. O surgimento da UFU influenciou as mudanças nos âmbitos da vida 

social e econômica da cidade e região.

A UFU é integrante do sistema federal de ensino superior que teve seu funcionamento autorizado pelo Decreto-Lei nº 762, de 14 de 

agosto de 1969, sendo federalizada nove anos depois pela Lei nº 6.532, de 24 de maio de 1978. As atividades da UFU se desenvolveram ao final 

de 2017, em sete campi: Santa Mônica, Umuarama, Educação Física, Glória, Pontal (Ituiutaba), Monte Carmelo e Patos de Minas. 

O ensino de pós-graduação teve suas atividades iniciadas em 1985. Naquela época, foram instituídos dois cursos de mestrado: 

Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica. 

A UFU possui, ao final do ano de 2017, 32 Unidades Acadêmicas, que segundo o SISU - Sistema de Seleção Unificada em seu Termo de 

Adesão 1ª edição de 2018, oferecem para seus 104 cursos de graduação 5.583 vagas. Dessas vagas, 3.219 são destinadas ao SISU. Ao final de 

2017, a instituição registrava cerca de 26 mil alunos matriculados.

A pós-graduação stricto sensu é composta por 42 cursos de mestrado acadêmico, oito cursos de mestrado profissional e 23 cursos 

de doutorado. Foram oferecidas para esses cursos cerca de 1.500 vagas para o ano de 2017. Ao final desse mesmo ano, o sistema de pós-

graduação registrava cerca de 6.200 alunos matriculados. Já a pós-graduação lato sensu (cursos de especialização), tem seus cursos 

oferecidos pelas unidades acadêmicas. São mais de 20 cursos em funcionamento e com cerca de 1.200 discentes matriculados.

Esses dados remetem a grande responsabilidade social da comunidade universitária, com os aspectos de ensino, pesquisa e 

conhecimento tecnológico e científico para a evolução de todos os brasileiros.  

Por Neto (João Martins Neto)

#opinião

Mestre em Gestão Pública, ingressou na UFU em dezembro de 1989. 
Atualmente é técnico administrativo lotado na PROPP como Coordenador 

da Divisão de Apoio a Pós-graduação 



 O desenvolvimento econômico é um dos benefícios trazidos pelo Campus da UFU em Monte Carmelo

UFU, muito além de uma cidade universitária

“A vinda da UFU alterou toda a história da cidade”. A afirmativa é do prefeito de 

Monte Carmelo, Saulo Faleiros, e ilustra bem a importância da UFU para as regiões que 

abrigam um campus universitário. 

A transformação em Monte Carmelo, acontece em Uberlândia, desde a federalização 

em 1978, e  impacta regiões em torno das cidades de Ituiutaba e de Patos de Minas. 

A professora Beatriz Soares, do Instituto de Geografia, foi aluna da primeira turma  

do curso de Geografia e secretária do então reitor Gladstone Rodrigues da Cunha Filho, 

um dos responsáveis pela federalização da universidade. Ela afirma que o processo foi 

importante para o crescimento de Uberlândia, com a geração de empregos e renda e, 

consequentemente,  o aumento da população da cidade.

Segundo Soares, a criação dessas instituições promove transformações tanto no 

espaço físico, quanto na população. “As prefeituras não querem mais uma indústria que 

vai atrapalhar. Elas querem uma faculdade, que não polui, que fixa os jovens e que cria 

novos comportamentos e novas maneiras de viver”, explica. Soares afirma que conforme 

se alteram as necessidades da população, mudam também o comércio, o    setor de 

serviços e o de saúde. Assim, a cidade se expande e se verticaliza.

A professora também menciona que a existência de uma universidade aumenta a 

relevância de diversos municípios, que antes pouco apareciam. “As universidades são 

muito importantes porque mudam a cara do interior, colocando no mapa várias cidades 

brasileiras”, diz. De acordo com ela, a UFU é fundamental para o oeste mineiro (municípios 

como Uberlândia, Uberaba e Divinópolis), para o noroeste paulista (São José do Rio Preto, 

Catanduva e Votuporanga) e para o sul goiano (Catalão, Jataí e Itumbiara).

Uma maneira de perceber essas mudanças é por meio da quantidade de estudantes 

que se desloca para obter o ensino superior. A maioria (56,3%) dos 23 mil estudantes dos 

cursos de graduação da UFU nasceu em cidades diferentes das que estuda.  

Soares reconhece que, apesar de trazer diversos benefícios à região, uma instituição 

pode também provocar a especulação imobiliária. “Abrem novos loteamentos e áreas na 

cidade. Como muitas vezes os campi são feitos fora da área urbana edificada, os bairros 

no entorno também são valorizados”, explica a professora. No entanto, ela afirma que 

esse fenômeno é próprio do sistema capitalista: onde há demanda, há especulação. 

Prefeitos reconhecem o valor da universidade

De acordo com o prefeito de Ituiutaba, Fued Dib, o campus da UFU confere um 

status de centro educacional proeminente ao município. Para sua existência, a prefeitura 

promoveu a doação de cerca de 500 mil m² em terrenos. “A universidade tem forte 

influência na expansão do setor sul da cidade, e na revitalização dos bairros Tupã e Santa 

Maria”, explica. 

Já o prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio, afirma que a presença da UFU 

representa mudança de parâmetro econômico para a cidade. “Pretendemos realizar a 

urbanização da região onde a universidade ficará localizada. A valorização de terrenos 

e lotes no local já está ocorrendo”, diz. Eustáquio assegura que a presença de cursos de 

excelência será um divisor de águas para a região.

Em Monte Carmelo, o prefeito Saulo Faleiros destaca a formação de mão de obra e a 

contribuição da universidade para o desenvolvimento econômico da região. “Traz progresso 

para Monte Carmelo por meio dos professores qualificados que vêm aqui trabalhar e 

desenvolver pesquisas; dos alunos que passam a residir na cidade, movimentando a 

economia local”

Para o futuro, Faleiros projeta mudanças no perfil da cidade. “De um município 

focado no agronegócio, Monte Carmelo será reconhecida também como uma cidade 

universitária, tornando o polo de toda uma microrregião”.

Números de “cidade grande”

O impacto da presença da UFU pode ser mensurado também por meio de números.  

Mesmo com base fundamentada nos cursos de graduação, a universidade disponibiliza 

à sociedade oportunidades de formação também na educação básica, técnica e em 

programas e cursos de pós-graduação. 

Na representação da UFU como uma cidade, teríamos uma população de 36.136 

habitantes. O número considera apenas estudantes e servidores públicos (professores e 

técnicos administrativos) vinculados à UFU. 

A abrangência seria ainda maior se outras pessoas, que de alguma forma se relacionam 

com a universidade, fossem consideradas. Enquadram-se neste perfil: familiares de 

estudantes, fornecedores e prestadores de serviços terceirizados que participam do 

cotidiano universitário. Também poderia entrar na conta, pacientes e familiares que 

utilizam a estrutura do Hospital das Clínicas da UFU.

A análise orçamentária colabora para demonstrar a representatividade social da 

universidade. O orçamento da UFU em 2016 foi de R$ 947 milhões, compatível com cidades 

do porte de Campina Grande (PB) e Petrópolis (RJ), por exemplo, e maior do que a capital 

do Acre, Rio Branco. Estas cidades possuem população entre 300 e 400 mil habitantes.

Se a referência for somente entre as cidades mineiras, a UFU ocuparia a 7ª posição, 

logo atrás de Uberaba, que tem população estimada em 322 mil habitantes, segundo 

dados do IBGE de 2016.

Por Giovanna Tedeschi e Cristiano Alvarenga

Universidade influencia contexto socioeconômico das regiões em que atua

#desenvolvimento

Instalação de um campus, como o do Pontal, em Ituiutaba, transforma tanto o espaço físico, quanto a população

Se fosse uma cidade, a UFU teria mais de 36 mil habitantes. Na foto, Campus Educação Física



Como curar

Maria Vicentina lembra exatamente o dia em que começou a trabalhar na Escola Técnica de Saúde 
(Estes) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU): 14 de julho de 1978. Este ano, ela completará 40 anos 
como docente da área profissionalizante de Enfermagem na escola. Vicentina é a mais antiga testemunha 
em atividade das quatro décadas e meia de existência da Estes. Não parece. A professora tem a fala afiada, 
e o tempo não aparenta ter tido o efeito dissolutivo em sua memória, como costuma ter na maioria das 
pessoas após certa idade.

Visando suprir a demanda de profissionais de Enfermagem, a Escola Técnica de Saúde surgiu como um 
filho do Hospital das Clínicas de Uberlândia (HCU). “Os médicos do HC tiveram a necessidade de profissionais 
que fizessem parte da equipe para cuidar dos pacientes também no hospital”, explica Maria Vicentina. Na 
época, a atual Faculdade de Medicina da UFU ainda era a Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, 
mantida pela fundação de mesmo nome. 

Vicentina era enfermeira e coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas 
de Uberlândia. Certo dia, uma amiga e professora na Escola Técnica de Enfermagem Carlos Chagas (Etecc), 
futura Estes, pediu que a substituísse durante uma viagem. Começou então a longa jornada pela docência que 
dura até hoje. Com uma substituição aqui e outra ali, Maria Vicentina tomou gosto e, no primeiro concurso 
formal que teve a oportunidade de prestar, entrou na escola como professora.

 Quando se juntou à escola, eram apenas cinco docentes. Todas mulheres. Os espaços de aula e salas 
de professores eram improvisados e divididos com o curso de Psicologia da UFU. Até o final da década de 
1970, quando tanto os professores do curso técnico de Enfermagem quanto os próprios enfermeiros do HCU 
eram escassos, muitos realizavam ambas as funções, totalizando 60 horas por semana. Vicentina foi uma 
delas. De dia na UTI, de noite em sala de aula. 

“Chovia gente no HC porque todo mundo vinha pra cá. Então era muito cheio, não tinha sobra de 
leito. Também a demanda de profissionais crescia junto”, relata Maria sobre a relação escola-hospital na 
década de 1980. Concomitante à união da Estes à Universidade Federal de Uberlândia por volta de 1985, os 
professores passaram por processos de formalização da magistratura. Muitos cursaram mestrado, doutorado 
e especializações para que pudessem formar profissionais qualificados. “Não querendo ser vaidosa, não, 
mas a mão de obra era boa, referência, muito voltada para a assistência do paciente no hospital.”

As ênfases na assistência e atenção com o paciente são frequentes em suas falas. Ela destaca como a 
enfermagem é o contato inicial dos pacientes e suas famílias com o hospital, é dela que saem os primeiros 
diagnósticos e as primeiras impressões. É possível perceber como o cuidado, em vários níveis, permeia 
sua história. Os pacientes eram cuidados por Maria Vicentina, que depois formou enfermeiros para que 
cuidassem de outros pacientes. Após a federalização, a UFU abraçou a Estes para que se expandisse e tivesse 
a estrutura que merece. Vicentina também cuidou de sua filha, que a acompanhou durante a entrevista. A 
jovem lembra de quando a mãe a trazia para passear entre os longos corredores da escola técnica. Ela cursou 
Agronomia, se tornou mestra pela UFU e está encaminhada para o doutorado. Talvez o ciclo se perpetue, e a 
filha encontre em sala de aula a vocação assim como um dia a mãe o fez.

Por Daniel Pompeu

A história de Maria Vicentina, a mais antiga professora em atividade da Escola Técnica de Saúde da UFU

#perfil
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Maria Vicentina é professora de enfermagem há 40 anos na Estes



Dois terços de UFU

A primeira coisa que fez ao entrar na sala, dividida com algum outro professor ausente, foi ligar 
um pequeno ventilador acoplado à parede. Cambaleando ao girar as hélices, era marrom como aqueles 
eletrodomésticos antigos em tons pastéis. Mario Luiz Faria se ajeitou em sua cadeira para que pudéssemos 
conversar. Ele é professor da Faculdade de Matemática (Famat) da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) desde antes da federalização da universidade no final da década de 1970. 

Ingressou em 1972 como aluno de Engenharia Mecânica da Faculdade Federal de Engenharia de 
Uberlândia. Em 1977, já era professor do departamento de Ciências Exatas da mesma instituição. Antes 
do ínicio das aplicações de concursos públicos na UFU em 1981, era comum que alunos de graduação que 
eram monitores emendassem a docência no mesmo curso, devido a escassez de professores formados com 
experiência prévia. 

O Campus Santa Mônica nem de longe era o mesmo. “Na época, aqui só tinha um prédio, que é aquele 
prédio ali em baixo, que é o 1Q. Aquilo ali era o limite do campus, aquela área ali da reitoria não pertencia à 
faculdade, aquilo era um campo de futebol antigamente”, lembra o professor. 

Quando ainda era espectador das aulas, Mario conta que fora criada a Universidade de Uberlândia, uma 
espécie de transição para a UFU que conhecemos hoje. A universidade, “meio bizarra”, como ele descreve, 
era formada pela Faculdade Federal de Engenharia com seus quatro cursos públicos junto a um conjunto de 
instituições privadas, como as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, Direito e Ciências Econômicas de 
Uberlândia. 

Faria ri ao contar sobre uma pequena greve estudantil durante a transição de Universidade de 
Uberlândia para Universidade Federal de Uberlândia. “Em plena ditadura militar! Havia uma crença dos 
alunos que a gente ia perder o status de federal”. 

Atualmente, o professor ministra disciplinas de Cálculo, Álgebra e Geometria Analítica para alunos de 
graduação das engenharias. Não é segredo que os conteúdos de matemática dos primeiros semestres são 
encarados com terror por muitos dos estudantes de cursos de Ciências Exatas. Mas, de acordo com Mario, 
o clima apreensivo é contrabalanceado pelas brincadeiras que faz em sala de aula. “Eu gosto de aluno. 
Isso é um troço que, assim, eles percebem. Quando você tem o vínculo com o aluno, é mais fácil dar aula”. 
E percebem mesmo. O nome do professor foi indicado para a entrevista justamente por seus alunos, que o 
descreveram como uma pessoa engraçada e de personalidade cativante. 

Com 66 anos de vida, 46 de universidade (como aluno e professor) e 40 só de UFU federalizada, Mario 
esteve, aproximadamente, dois terços de sua vida na academia. Ele relata que seus colegas frequentemente 
o questionam se não irá se aposentar. A explicação é direta: “eu não sinto que estou trabalhando. Eu sinto 
que estou me divertindo, fazendo o que gosto. Minha vida é completa nisso”. A família também foi cultivada 
por aqui. Tanto sua esposa quanto seu filho e filha foram seus alunos. A primeira pelo curso de Engenharia 
Civil, o segundo pelo de Ciências da Computação e a terceira pela Engenharia Química (esta última acabou 
debandando para o Direito). “Evidentemente que a UFU não foi toda a minha vida ao longo desses anos, mas 
ela foi minha casa”, declara o professor, visivelmente empolgado com o processo de investigação de suas 
próprias memórias.

Por Daniel Pompeu

O professor Mario Luiz Faria, com 40 anos só de universidade federalizada, presenciou a fase 
embrionária da UFU que conhecemos hoje

#perfil
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Quando Mario foi aluno por aqui (há 46 anos), as engenharias ainda eram Faculdade Federal de Engenharia



Um longo caminho 

Entre os vários estereótipos atribuídos aos 
profissionais do Direito, poderiam ser lembrados a 
boa fala, excelente argumentação e a capacidade de 
se manterem atualizados. A profissão é antiga e assim 
como muitas, passa por constantes mudanças devido 
aos avanços tecnológicos e sociais. Voltando no tempo, o 
advogado Antônio Marques Filho que hoje conta 65 anos 
relembra a época de graduação. O homem tímido, mas de 
fala e gestos firmes herdou além do nome de seu pai, o 
desejo de estudar as leis. 

Na década de 1970 ingressou no que ainda era 
Faculdade de Direito de Uberlândia, recém formado 
no ensino médio e  na  sua primeira tentativa como 
vestibulando. No entanto, Marques Filho não imaginava 
que ao se tornar bacharel em Direito, integraria a primeira 
turma de direito da Universidade Federal de Uberlândia. 

O homem precisou vencer diversos obstáculos até a 
formatura. O primeiro deles e antes mesmo de ingressar 
na universidade, foi a morte do seu pai ocorrida ainda 
no terceiro ano da faculdade de Direito. Marques Filho 
prestou concurso público e a aprovação foi quase simultânea com o vestibular, assim dividiu sua vida 
entre o trabalho como bancário e os livros e apostilas. Para trabalhar, habitava a interiorana Santa Helena, 
no estado de Goiás, e viajava mais de 300 quilômetros até Uberlândia bimestralmente, onde passava uma 
semana inteira alternando todo seu tempo entre provas e aulas no prédio da Faculdade de Direito, que então 
funcionava na Rua Duque de Caxias, no centro da cidade. O homem conta que a história se repetia com 
diversos colegas que também vinham até Uberlândia para as aulas e provas, e o restante do estudo era feito 
de forma autônoma através de apostilas, coisa que era permitido na época, como relata. 

Formado aos 25 anos, continuou sendo bancário  até 1992, quando viu uma oportunidade de trabalhar 
com o Direito após uma demissão voluntária, poucos anos antes da sua aposentadoria. Com ajuda dos 
amigos da época da faculdade, conseguiu entrar no mercado sem grandes dificuldades e enfim transformou 
o Direito no seu principal ganha pão. Agora, já aposentado, usa o que aprendeu na universidade quase como 
hobby. 

Hoje entre computadores e smartphone celebra os avanços tecnológicos, que amenizam o peso dos 
livros e dão agilidade na hora de se atualizar, atividade essencial, tendo em vista as constantes mudanças 
que a legislação está suscetível. 

As tecnologias transformam também a maneira que os profissionais organizam-se. Assim a estudante 
de Direito e recém chegada na universidade, Ana Laura Moreira Castro fala de startups jurídicas que se 
utilizam de inteligência artificial para desenvolver um trabalho que já existe há tanto tempo e que era 
feito de forma totalmente analógica. Essas ideias eram inimagináveis 40 anos atrás, quando Marques Filho 
graduou-se, da mesma forma que Ana Laura não consegue responder quando questionada do que acha que 
será a profissão daqui 40 anos.  

Depois de uma busca por sí mesma no período do vestibular, Castro pensou em seguir diversas 
carreiras e fugiu totalmente dos cursos em que os membros da família graduaram-se, como o caso do pai, 
que é engenheiro civil, por exemplo. A estudante pensou em ser economista, diplomata e professora. Mas 
logo descartou a ultima opção por alegar não ter vocação para transmitir o seu conhecimento para outras 
pessoas. Aproveitando a facilidade de encontrar informações pela internet, diz ter se encontrado no Direito 
após ter pesquisado mais sobre as disciplinas. 

A menina de apenas 19 anos ingressou na universidade exatos 40 anos após a formatura de Marques 
Filho e integra a turma 75 do curso de Direito da UFU. Hoje desfruta da estabilidade da graduação, que 
depois de algumas migrações, se estabeleceu no campus Santa Mônica. Castro concluiu apenas o primeiro 
período dos 10 obrigatórios e até  o momento avalia muito bem o que teve contato. 

Atrás das lentes grossas dos óculos é possível ver o brilho nos olhos da garota ao falar sobre a felicidade 
da aprovação e também da euforia em pensar sobre o futuro. Ainda não sabe qual área específica quer 
seguir, mas tem se permitido descobrir as habilidades e vocações dentro da gama variada de possibilidades 
dentro da ciência que se dedica a estudar e sonha construir uma carreira de renome. 

Tanto Ana Laura quanto Antônio continuam a desbravar as novidades que chegam dia após dia. Antônio, 
embora não tenha se dedicado inteiramente ao Direito, avalia a sua carreira com satisfação, enquanto a 
menina que ainda dá os primeiros passos na área, permite-se sonhar com o futuro.

Por Elainy Carmona

#graduação
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Antônio Marques Filho, advogado graduado na primeira turma de direito da UFU, 
relembra momentos da sua graduação

MARCO CAVALCANTI

Ana Laura Castro, recém chegada à UFU, conta da experiência até o momento dentro do curso de Direito

Advogado e estudante contam suas experiências no curso de Direito da UFU 



Histórias de empreendedores 
 que cresceram junto à universidade

Uma universidade como a UFU 

transborda os seus muros e contribui 

direta ou indiretamente na vida de 

muitas pessoas, muito além de alunos 

e funcionários. 

Essas pessoas, como grande parte 

da população de Uberlândia, podem 

não saber muito bem o que é o Hospital 

de Clínicas (HC) da UFU, mas com 

certeza sabem o que é a “Medicina”. 

Como é o caso do “Seu João”, apelido 

dado a João Gonçalves de Freitas que, 

aos seus 75 anos, é um dos vendedores 

ambulantes mais conhecidos na região 

do Hospital do Câncer, no Umuarama. 

Seu João mora há quase 40 anos 

nas imediações do HC e viu de perto 

o crescimento do hospital: “Quando 

eu mudei pra cá, isso aqui era 

pequenininho. Aí foi crescendo e já 

tá desse jeito aí. Muita gente depende 

disso aqui, esse Hospital do Câncer é 

uma bênção. Tanta gente que vem de 

fora, passando mal e é atendido aqui. Se não fosse isso aqui, como esse povo ia viver a 

vida com essa doença braba?”. 

Além de garantir parte da sua renda familiar, o HC já curou Seu João de uma grave 

situação. “Eu só tenho a agradecer que eu tô sem a vesícula a aqui dentro [HC]. Fiz a 

cirurgia, graças a Deus. Se eu não tivesse feito, tinha morrido. Já pensou se eu fosse 

depender só dos postinhos ou de particular? Não tenho dinheiro para isso. Eu cheguei 

aqui doente, com uma dor terrível. Saí e já estou trabalhando”, conta.

Entre funcionários, pacientes e familiares, Seu João construiu uma clientela que o ajuda 

a manter as despesas de casa. Essa é uma situação comum a muitos comerciantes fixos 

e ambulantes que ganham a vida às margens do HC. Outro destes ilustres trabalhadores 

é o “Tio do Pastel”. Nem todo mundo sabe que o seu nome é Eraldo Mota Fernandes, 

mas é quase impossível não conhecer o Tio do Pastel se você já estudou ou trabalhou no 

Campus Umuarama nas últimas duas décadas. 

Aos 60 anos, Fernandes tem um comércio que cresceu junto à UFU. Ele saiu de Unaí 

para seus filhos estudarem. Hoje, eles estão formados em Veterinária, Direito e Medicina. 

Todos encaminhados com a ajuda da venda de salgados. “Meus filhos, ninguém nunca 

trabalhou, foi a gente que manteve eles enquanto estudavam”, relata. O trabalho artesanal 

e relativamente precário se desenvolveu: “No começo, era eu e minha esposa, mas hoje 

temos funcionários, tem até máquina de fazer coxinha, é uma pequena empresa”, conta 

Fernandes. 

O Tio do Pastel já foi homenageado em formatura “Quando entra turma nova, eles 

sempre trazem aqui para tirar foto”. Com a sensação de dever cumprido, Eraldo planeja 

se aposentar, mas não quer deixar o seu negócio de uma vida morrer: “quero passar para 

alguém isso aqui, para que dê continuidade”. 

Empreendedoras

Alguns dos ambientes mais populares e que fazem parte da vida cultural da 

comunidade acadêmica são os bares. Neste tipo de empreendimento, próximo  à UFU, 

quem domina são as mulheres. Esse é o caso de Eunice Lourdes Esteves e Antônia Silvani 

Lopes Sbruzzi, que corriqueiramente são mais conhecidas pelos  Bar da Nice e Bar da 

Dona Antônia, respectivamente.

O bar da Nice é, de longe, o maior expoente da categoria no Campus Educação 

Física. A comerciante veio do distrito de Tapuirama para a cidade de Uberlândia, em 1972. 

O bar tem 32 anos. “Quem abriu a primeira vez foi meu irmão. Era uma mercearia. Ele 

ficou aqui mais ou menos uns dez anos. Ele acabou com tudo, ia entregar o cômodo. Aí eu 

peguei”, relembra. Ela ainda não sabe o motivo do seu ímpeto em dar continuidade a um 

empreendimento que estava fadado ao fracasso. “Foi o destino de certo, né?”, completa 

rindo. 

Destino ou não, é fato que Nice conseguiu engatar o comércio e conquistar o coração 

dos estudantes da UFU na região. “Os meninos me adoram. Eles trazem as mães deles 

pra me conhecer. Têm uns aqui que os pais eram meus fregueses e, hoje em dia, os filhos 

é que são. Já saiu muito casamento, já saiu separação. Vem e conhece aqui pela primeira 

vez, aí já vai namorando, de repente casa”, conta. 

Já no Santa Mônica, quem 

domina o ramo é a Dona Antônia, q u e 

entre o Rio Grande do Sul e a Bahia,  

fincou raízes em Uberlândia. 

O seu bar é um dos mais 

movimentados do bairro, graças 

aos estudantes da UFU. “Quando 

nós começamos, em 1999, eram 

só duas portinhas, onde é o atual 

depósito. Hoje, aumentou muito. 

Mais ou menos em torno de 80 

a 90% dos nossos clientes aqui 

são da UFU”, explica. 

Antônia criou uma relação 

mais próxima com os estudantes 

ao longo do tempo. “Todo ano, 

quando começam as aulas, 

sempre tem um fato diferente 

e sempre têm aquelas pessoas 

que marcam mais”. Uma das 

passagens que ela contou com mais empolgação é que um estudante tatuou o prato que 

é carro-chefe do seu bar no peito: um torresmo. Uma homenagem um tanto quanto 

diferente que ela recebeu com o bom humor de sempre.

“A UFU movimenta bastante aqui o bairro Santa Mônica. Todo tipo de comércio, 

supermercado, farmácia, bares, tudo. Tanto é que, no período de férias, todos 

comerciantes falam que sentem falta. Nos últimos anos, o Santa Mônica tem crescido 

muito. E por conta de quem? Para mim é UFU, né?”, afirma Dona Antônia. 

Por Nasser Pena

Pesquisas revelam diversidade tecnológica e contribuição social da UFU

#comunidade
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Para o vendedor ambulante, Seu João, o Hospital de Clínicas da UFU se tornou uma oportunidade de 
ganhar a vida e fazer amizades

Eraldo saiu da cidade da cidade de Unaí para ganhar o carinho dos estudantes no campus Umuarama

Nice deu continuidade ao comércio do irmão e tornou o seu bar um ponto de encontro dos estudantes da UFU

Há vinte anos, o bar da Dona Antônia funcionava em um pequeno cômodo, hoje é um dos mais agitados bares 
universitários de Uberlândia



A UFU pós-federalização

“A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é uma fundação pública, integrante da Administração Federal Indireta, vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC). A instituição, ainda com o nome de Universidade de Uberlândia (UnU), foi autorizada a funcionar pelo Decreto-

lei n. 762, de 14 de agosto de 1969 e federalizada pela Lei n. 6.532, de 24 de maio de 1978”. Na ocasião em que foi federalizada, a UFU contava 

com três campi: o campus Educação Física, o campus Santa Mônica (conhecido à época por Engenharia) e o campus Umuarama (conhecido 

como Medicina). 

De 1978 até por volta de 1990, as condições de trabalho eram bastante precárias: usávamos máquinas de escrever manuais, 

mimeógrafos a álcool e a tinta. Por exemplo: o professor entregava o material didático manuscrito na secretaria do departamento, onde 

era datilografado em estêncil a álcool (no próprio departamento) ou a tinta (no setor de mecanografia); na sequência esse material era 

mimeografado para ser distribuído aos alunos dos cursos. 

Tínhamos também o telex, o telefax e a central de telefones que ficavam no PABX e eram operados pelas telefonistas. Para fazer uma 

ligação local era necessário informar número do telefone a ser chamado para a telefonista, que fazia a ligação e retornava a chamada para o 

solicitante. Para as ligações interurbanas, tinha-se que preencher um formulário, que, após o chefe assinar, era levado à telefonista no PABX 

e o solicitante ficava aguardando a chamada no seu setor de trabalho. 

O controle de entrada e saída dos professores no campus era anotado pelo porteiro, e a dos técnicos administrativos era por cartão 

de ponto manual. 

Mesmo com toda precariedade da época, os servidores tinham muito orgulho de trabalhar na Universidade. Quem trabalhava na UFU 

tinha um dos melhores salários da cidade. Até o quinto dia útil do mês os funcionários do banco vinham até o campus para fazer o pagamento, 

uma longa fila se formava, e cada servidor assinava a lista e recebia o envelope com o seu salário.

“Mesmo com toda precariedade da época, os servidores 
tinham muito orgulho de trabalhar na Universidade”  

 

Na  UFU  de  1978 as atividades  administrativas giravam, assim como hoje, em torno principalmente do preenchimento e 

encaminhamento de formulários, porém, na época não existiam computadores nas secretarias. Os preenchimentos desses formulários eram 

feitos por meio de máquina de datilografar, sendo que as duas vias eram geradas por meio de papel carbono. E assim acontecia com a maioria 

dos documentos administrativos.  

Nos últimos anos, a UFU e demais universidades brasileiras passaram a contar com tecnologias que facilitaram, e muito, a vida dos 

servidores (em especial na área administrativa), no desenvolvimento das suas atividades. Como exemplos dessas tecnologias implantadas, 

dentre outros, podemos citar: 

- o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP); 

- o Sistema Único de Requisições (SUR); 

- o Sistema de Gestão (SG) e o Sistema de Ordens de Serviços (CTI e Prefeitura Universitária), e

- o Sistema Eletrônico de Informação (SEI). 

Com a implantação dessas tecnologias, a comunicação e a tramitação de documentos na UFU tornaram-se mais eficazes, principalmente 

no estreitamento do trâmite de informações entre os campi da instituição (Santa Mônica, Umuarama, Educação Física, Pontal, Monte Carmelo 

e Patos de Minas). A implantação do portal da transparência também tornou mais simples o desenvolvimento das atividades administrativas 

na UFU e também nas demais universidades federais do país. Nada disso existia na UFU de 1978.

Todo esse investimento realizado teve um custo elevado, mas tornou-se mais fácil também para os gestores das universidades na 

administração dos recursos financeiros destinados às Instituições Federais de Ensino Superior.

Por Silvino Joaquim Corrêa

#opinião

Servidor da UFU desde junho de 1978



Quatro histórias que provavelmente 
você não sabia sobre a UFU

Em 40 anos de federalização, a nossa querida Universidade Federal de Uberlândia (UFU) já 

foi responsável por muitas conquistas para a população. Entre projetos, pesquisas e a formação 

de uma considerável quantidade de alunos ao longo desse tempo, também estão alguns fatos um 

tanto curiosos, engraçados ou, até mesmo, surpreendentes. São números impressionantes, como 

os 181 cursos de graduação que a universidade oferece nas modalidades presencial e educação à 

distância. Ou ainda aquela informação imprescindível para quem não sai de casa sem conhecer 

o mapa astral do(a) @. Pasmem! A UFU é uma geminiana, com ascendente em virgem e lua em 

capricórnio. O que isso significa eu não sei, mas é certeza que uma interpretação profunda desse 

mapa pode explicar muitas coisas, como por exemplo, o enigma do mais intrigante anagrama da 

humanidade: UFU, ao contrário, é UFU. 

Vidinha de balada

A galera da engenharia deve saber muito bem onde fica o Dagemp (Diretório 

Acadêmico Genésio de Melo Pereira)  e estar cansada de subir aquelas escadas que não 

acabam mais. Mas, talvez não saibam que o diretório já  foi muito badalado nos anos 70 

e 80. Garimpando o Facebook, uma jornalista da Diretoria de Comunicação Social (Dirco) 

encontrou, em uma página sobre a história de Uberlândia, o seguinte post: 

“Quem frequentou a boate do DAGEMP na década de 
1980? Compartilhem suas lembranças.”

Imagina a  farra que virou. Pessoas relembrando dos bailes, danças, festas temáticas 

e até de desfile de moda que aconteceram na sede social do diretório, que nessa época 

ficava na rua Machado de Assis. O importante é se divertir, não é mesmo? 

Um pé de quê?

Quem nunca ouviu falar do polêmico Jambolão? Um espaço arborizado entre os 

blocos 1H e 1G  que, infelizmente, ficou conhecido pela relação com o tráfico de drogas 

dentro da universidade. Mas, a história do Jambolão teve um início bem diferente. O 

jambolão, propriamente dito, é o nome de uma espécie de árvore frutífera. O que poucos 

sabem é que as duas árvores de jambolão que estão no Jambolão foram plantadas pela 

professora Marlene Colesanti junto ao professor Irineu Siegler, ambos do Instituto de 

Geografia (IG). A docente faz parte da história da arborização da UFU e é conhecida como 

uma ferrenha defensora das árvores dentro dos campi da universidade. “Já se passaram 

várias administrações e vários professores que quiseram cortar o Jambolão e eu nunca 

deixei. Uma vez eu disse a um docente: Se quiser cortar o pé de jambolão, vai ter que 

cortar meu pé também!”, mitou. 

Pela paz mundial!

Maria Amélia Borges Nunes, grave esse 

nome! Ela foi, nada mais, nada menos que a Miss 

UFU! Em meados de 1980, durante a inauguração 

da Associação dos Servidores da Universidade 

Federal de Uberlândia (Asufub), houve uma grande 

mobilização visando arrecadar fundos para 

construção da creche da UFU (sim, já tivemos uma 

creche) com uma gincana e o concurso de miss. Foi 

aí que a belíssima Maria Amélia, vestida de Carmen 

Miranda, conseguiu arrecadar mais doações para a 

creche e abocanhou o título de primeira (e única?) 

Miss UFU da história. 

Diga 33!

Uberlândia, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), é uma cidade de porte médio c o m 

com uma população estimada de 676 

mil habitantes em 2017. Até aí tudo 

bem. Mas, as coisas ficaram confusas 

quando descobrimos que o Hospital de 

Clínicas (HC) da UFU tem registrados 

1.452.000 prontuários. Isso mesmo! 

Um milhão quatrocentos e cinquenta 

e duas mil pessoas já foram atendidas 

neste hospital. Sou de humanas, mas é 

fácil saber que essa quantidade é maior 

que o dobro da população da cidade. 

Para entender melhor essa conta,  

Ângela Maria Faria Queiroz Signorelli, 

responsável pelo serviço de Gestão de 

Informação Hospitalar, afirmou que o 

HC da UFU atende pessoas de mais de 30 

municípios da macro e microrregião. E, 

como se isso não fosse muito, segundo 

Signorelli, são aproximadamente 2.200 

novos cadastros e mais dois metros de 

prateleiras de prontuários a cada mês.

Por Nasser Pena

Do jambolão ao Hospital de Clínicas, trouxemos resposta a perguntas que você nunca faria

#curiosidades

Há aproximadamente 20 anos, a professora Marlene plantou a árvore que deu nome a um dos lugares mais polêmicos da UFU

Maria Amélia foi coroada Miss UFU em uma cerimônia na Asufub

Atendendo uma média de 30 cidades, o HC da UFU abre, em média,  2.200 novos cadastros por mês

NASSER PENA

MILTON SANTOS

MARCO  CAVALCANTI



A consolidação da pesquisa e 
da pós-graduação na UFU

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é hoje reconhecida, regional e nacionalmente, como uma universidade que desenvolve, 

com qualidade, suas atribuições fundamentais de ensino, pesquisa e extensão. E essa aprovação tende a aumentar, por conta da opção 

feita nos últimos anos para ampliar sua interlocução e interação com universidades e outras entidades internacionais, promovendo tanto a 

instituição como o nome da cidade que a abriga.

 A pergunta que se apresenta é: como se chegou a este patamar? A UFU sempre teve esse dinamismo? Quais motivações a 

impulsionaram? Quem foram os personagens que iniciaram e os que deram continuidade a esse processo? São questões complexas, que 

requerem vários ângulos de análise, algumas já bem ou mal discutidas, outras em aberto. O que é importante do ponto de vista histórico: a 

UFU precisa preservar o debate constante, com futuro afeito a múltiplas alternativas e não a caminho único, que quase sempre prenuncia 

desastre.

“A UFU precisa preservar o debate constante, com futuro 
afeito a múltiplas alternativas e não a caminho único, 
que quase sempre prenuncia desastre”

 Pretendo, neste pequeno texto, contribuir para a compreensão de uma fase importante desta universidade, a da federalização, 

confirmada por lei em 1978, e completando neste ano 4 décadas nessa condição. Não vou me estender ao período anterior, das faculdades 

isoladas, da agregação numa universidade, nem ao quadro como um todo, concentrando-me nas questões da pesquisa e da pós-graduação. 

Debruço-me sobre o período de 1978-2018 por uma razão muito simples: esse foi o ano da minha admissão na UFU, onde trabalhei 

ininterruptamente como professor até minha aposentadoria em 31 de julho de 2011. Mas a reforma não me afastou da instituição, na qual 

continuo como professor na pós-graduação, nos termos do programa de trabalho voluntário oferecido pela UFU.

 Com graduação em História na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) e mestrado iniciado em História na 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), fui contratado em 1978, inicialmente para dar aulas de metodologia científica e sociologia. 

Apesar da discrepância com minha formação, eu já tinha um ano de experiência com metodologia científica na Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras de Mogi Mirim e uma especialização em Sociologia, que garantiram minha contratação, uma vez que não haviam aulas 

disponíveis de História no então Departamento de Estudos Sociais, que era responsável pelos cursos de Estudos Sociais, História e Geografia 

da UFU, além da oferta da disciplina EPB (Estudo de Problemas Brasileiros) para toda a universidade, com conteúdo controlado pelo governo 

central, cumprindo um papel ideológico, difundindo os princípios e as realizações do governo militar, que fora instaurado em 1964.

 Durante muitos anos, a UFU foi uma universidade “auleira”, o que não a apequenava naqueles tempos heroicos. O que se esperava, 

então, era uma universidade de formação de profissionais, com transmissão competente de conteúdos. O número de mestres e doutores da 

UFU era muito baixo, sendo irrisórios na área de humanidades. Estavam mais concentrados nas engenharias e nas biomédicas. Mas já estava 

instaurado o espírito da pós-graduação em grupos significativos de professores, que impulsionou a busca desse nível de estudos nas mais 

diferentes universidades do país e do exterior. Deve-se anotar a contribuição para isso do então PICD (Programa Institucional de Capacitação 

Docente), promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que oferecia bolsas de estudo e liberação 

das atividades docentes para o desenvolvimento dos mestrados e doutorados. E existiam muitas bolsas para o exterior também, inclusive 

para o mestrado, hoje quase inexistentes. Não usufruí da bolsa de mestrado, que fiz como “viajante semanal”, mas a UFU organizava minhas 

aulas de uma forma que me permitia ficar 1 ou 2 dias na Unicamp, concluindo as atividades em 1982 e defendendo em 1983 uma dissertação 

na área de História sobre o desenvolvimento da cafeicultura em Araguari na década de 1970. Para o doutorado, contei com bolsa da CAPES e 

liberação do meu departamento, defendendo minha tese em História na Universidade de São Paulo (USP) em 1991, sobre a política agrícola 

brasileira entre 1960 e 1980.

 Ao mesmo tempo que ocorria o processo de capacitação dos professores da UFU, avançava a determinação pela implementação 

de projetos de pesquisa e pela abertura de programas de pós-graduação, tentando alterar a condição de simples transmissora de saber já 

feito para a de produtora e transmissora de conhecimento. Isso ocorrerá principalmente a partir da segunda metade da década de 1980. 

Nos anos 1990, houve um significativo avanço e podemos considerar que, na primeira década do século XXI, a UFU se consolidou como uma 

universidade destacada no campo da pesquisa, o que lhe abriu as portas para outros voos e, consequentemente, novos desafios.

“Durante muitos anos, a UFU foi uma universidade 
‘auleira’, o que não a apequenava naqueles tempos 
heroicos. O que se esperava, então, era uma universidade 
de formação de profissionais, com transmissão 
competente de conteúdos”

 No meu caso, participei diretamente do processo de abertura de dois programas de pós-graduação (Educação e História) e compus 

o corpo docente inicial do programa de Geografia. No programa de educação, participei desde a primeira comissão nomeada para montar o 

projeto, antes ainda da finalização do meu doutorado, o que era permitido pela legislação da época. Foram arregimentados professores de 

vários departamentos, pois nenhum particularmente teria o número necessário de doutores para a proposta. O programa teve início no final 

de 1989 e continuo em seu corpo docente até o momento. O programa de pós-graduação em História foi proposto posteriormente, quando já 

se exigia um maior número de especialistas e a ideia de grupos de pesquisa já estava colocada como exigência. Também fui da comissão de 

organização da proposta e o programa foi implementado em 1999, no qual permaneci até o ano de 2017. Também participei dos projetos de 

formulação e implementação dos cursos de doutorado nesses dois programas, o que demonstrava a qualificação investigativa acumulada 

pela UFU e o reconhecimento por parte dos organismos responsáveis pelo financiamento, acompanhamento e avaliação da pesquisa e da pós-

graduação no Brasil, como Capes, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

 Nesse meio tempo, ocupei por 4 anos o cargo de Diretor de Pós-Graduação da PROPP (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) 

da UFU, entre 1996 e 2000. Nesses 4 anos, com o apoio da administração superior, foram envidados esforços para a abertura de diversos 

novos cursos de pós-graduação e consolidação dos então existentes, ocorrendo praticamente a duplicação do número desses cursos na 

UFU. O esforço das administrações posteriores permitiu, na década seguinte, a consolidação definitiva da instituição como uma universidade 

que se destaca não apenas pela qualidade do ensino, mas também pela pesquisa e pela pós-graduação.

 Para finalizar, gostaria de expressar aqui minha admiração pela importância que assumiu a Universidade Federal de Uberlândia, 

nesses 40 anos, para o processo de desenvolvimento regional e nacional e agradecer a essa instituição a oportunidade que tive de crescer 

junto com ela. Ainda que a muitos seja imperceptível, vejo algo de mim nesse todo, e disso me orgulho.

 Vida longa para a UFU!

Por Wenceslau Gonçalves Neto

#opinião

 Professor Titular aposentado do instituto de História 



Do pequi sem espinho à tecnologia assistiva 

Em meio a tantas pesquisas desenvolvidas ao longo dos mais de 40 anos na 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), esta edição traz alguns exemplos de estudos 

que representam sua diversidade por  áreas do conhecimento nos diferentes campi da 

UFU. 

Pequi sem espinhos 

Sabor adocicado, aroma agradável, 35 vezes mais polpa que o convencional e produzido 

em menor tempo que o fruto convencional. Estas são algumas das características do pequi 

sem espinho desenvolvido na estação experimental da fazenda Água Limpa, pelo então 

pesquisador do Instituto de Genética e Bioquímica (Igeb), da UFU, Warwick Estevam Kerr. 

Com auxílio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e de sua equipe composta por alunos de graduação, mestrado, doutorado e 

técnicos administrativos, as primeiras mudas do pequizeiro (Caryocar brasiliense) foram 

trazidas da aldeia indígena Tchucarramae, no município de São José do Xingu (MT), no 

ano de 2004, quando teve início a pesquisa. O estudo já foi tema de Tese de Doutorado e 

publicado na Revista Brasileira de Fruticultura. Muito apreciado na culinária das regiões 

de cerrado do Brasil Central, com esta variedade, sem os inconvenientes do espinho, o 

fruto deve conquistar novos apreciadores e ampliar seu mercado consumidor.

Biocombustíveis

Emprego do bagaço e palha da cana-de-açúcar e da casca de soja na pavimentação 

asfáltica. Este foi o objeto de estudo da primeira tese de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Biocombustíveis da UFU, em parceria com a Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Defendida em 2016, a ideia, que foi patenteada, 

resultou na obtenção do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), que pode reduzir os custos 

de produção e os custos ambientais do asfalto. O autor da tese, professor do curso de 

Engenharia de Produção do Campus Pontal, Fernando de Araújo, é o primeiro da UFU e o 

segundo do Brasil a se doutorar em Ciências e Tecnologias de Biocombustíveis.

Inovação Tecnológica 

Após dez anos de pesquisa, foi desenvolvido um anticorpo que é capaz de reconhecer 

o câncer de mama. A professora Thaise Gonçalves Araújo, do curso de Biotecnologia no 

campus da UFU em Patos de Minas, em conjunto com outros pesquisadores, construiu 

por engenharia genética o Fabc4, um anticorpo que reconhece proteínas do câncer de 

mama e que também diferencia o tipo de tumor da paciente. A pesquisa que teve início 

no mestrado de Thaise, recebeu o prêmio “Octavio Frias de Oliveira” em 2015, no quesito 

Inovação Tecnológica.

Alface Biofortificada

Pesquisas iniciadas em 1981, pelo professor do Instituto de Genética e Bioquímica 

(Ingeb), da UFU, Warwick Estevam Kerr, resultaram em uma nova variedade de alface, a 

Uberlândia 10 mil, que apresenta 10 mil unidades de vitamina A, enquanto as variedades 

comerciais têm entre 500 e 1.500 unidades.

Hoje, mais de 37 anos depois, pesquisadores do Grupo de Estudos em Melhoramento 

Genético de Hortaliças (GEN-Hort/UFU) dão sequência ao projeto, que prioriza a obtenção 

de variedades ricas em carotenoides, resistentes a agentes causadores de doenças em 

plantas como nematoides, fungos e bactérias - o que diminui ou evita a necessidade do 

uso de defensivos -, além da obtenção de variedades com maior aceitação pelo mercado 

consumidor.

Obras premiadas 

Em 2014, o mais tradicional prêmio do livro no Brasil foi conquistado por um dos 

professores da universidade. Na 56ª edição do Prêmio Jabuti, Luiz Carlos Travaglia, 

professor do Instituto de Letras e Linguística (Ileel) da UFU, obteve o terceiro lugar na 

categoria Educação com o livro “Na trilha da gramática – conhecimento linguístico na 

alfabetização e letramento”. 

Já em 2017, a obra “A instrução pública nas vozes dos portadores de futuros (Brasil 

– séculos XIX e XX)”, do professor Carlos Monarcha, da Universidade Estadual Paulista 

(Unesp – Campus Araraquara), publicada pela Edufu, conquistou o segundo lugar na 

categoria “Educação e Pedagogia” da 56ª edição do Prêmio Jabuti. A obra é um dos títulos 

que integram a coleção “História, pensamento, educação”, da Faculdade de Educação 

(Faced) da UFU que teve direção do professor Décio Gatti Júnior. No mesmo ano, a obra 

também foi a grande vencedora da categoria “Ciências Humanas” do Prêmio Abeu.

Projeto Leite a Pasto 

Tornar a atividade leiteira do pequeno produtor rural competitiva e rentável. Esse 

é o objetivo do projeto Leite a Pasto - Educação Continuada, idealizado pelo professor 

Edmundo Benedetti da Faculdade de Medicina Veterinária (Famev) da UFU e desenvolvido 

por estudantes que compõem a Empresa Júnior de Consultoria e Assistência Veterinária 

(Conavet). O projeto é realizado em Uberlândia e na região, em parceria com cooperativas 

de produtores de leite, sindicatos rurais e prefeitura. Como resultado, houve o aumento da 

produção de leite por meio do auxílio de orientações de técnicos agrícolas e veterinários.

Tecnologia assistiva e inclusão social

Um sistema capaz de controlar uma cadeira de rodas pelos músculos da face ou pelo 

movimento dos olhos. Esse foi um projeto desenvolvido por pesquisadores do Núcleo 

de Tecnologias Assistivas (NTA) da UFU em parceria com a Universidade de Lorraine, na 

França. O professor Eduardo Lázaro Martins Naves, do curso de Engenharia Biomédica e 

coordenador do NTA, juntamente com alunos de graduação e pós-graduação, começou 

os primeiros estudos em 2010 com o objetivo de ajudar pessoas com paralisias graves. 

Por Fabiano Goulart e Natália Spolaor

Pesquisas revelam diversidade tecnológica e contribuição social da UFU

#diversidade

Pequi sem espinho cultivado em fazenda da UFU

MILTON SANTOS



As atividades acadêmicas no Campus Glória tiveram início em 2016

Trabalhos acadêmicos sobre a 
UFU disponíveis no Sistema de Bibliotecas

A democratização da gestão na educação superior: uma análise do processo de sucessão dos dirigentes universitários da 
Universidade Federal de Uberlândia entre 2000 e 2005.  Acesse aqui.

A organização do trabalho escolar na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia no período de 1997 a 
2003: dilemas, contradições e possibilidades. Acesse aqui.

Comunicação pública da ciência no ensino superior: diagnóstico preliminar e proposições sobre a divulgação científica na 
Universidade Federal de Uberlândia. Acesse aqui.

Contornos do ensino superior no Triângulo Mineiro - MG nos anos de 1990: análise do convênio entre a Universidade Federal 
de Uberlândia e a Prefeitura Municipal de Uberaba. Acesse aqui.

Docência universitária: um estudo sobre a experiência da Universidade Federal de Uberlândia na formação de seus 
professores. Acesse aqui.

Estudo da contextualização em provas de química: um olhar sobre o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia e o 
Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse aqui.

Inclusão educacional e o Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão (PIDE) da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU): interfaces de um processo político e educacional. Acesse aqui.

Museus universitários e políticas públicas: gestão, experiências e dilemas na Universidade Federal de Uberlândia, 1986-
2010. Acesse aqui.

O programa de extensão universitária - Proext - no contexto das políticas educacionais no período de 2003 a 2012: uma 
análise a partir da experiência da Universidade Federal de Uberlândia. Acesse aqui.

O programa REUNI na Universidade Federal de Uberlândia (2008-2012). Acesse aqui.

O significado da autoavaliação institucional na perspectiva de técnicos-administrativos da Universidade Federal de 
Uberlândia. Acesse aqui.

O sistema de inovação da Universidade Federal de Uberlândia: da geração de conhecimento à transferência de tecnologia. 
Acesse aqui. 

Os desafios institucionais e municipais para implantação de uma cidade universitária: o Campus Glória da Universidade 
Federal de Uberlândia. Acesse aqui.

Políticas de financiamento para a educação superior: avaliação institucional e gestão orçamentária na Universidade Federal 
de Uberlândia/UFU (1995-2008). Acesse aqui. 

Programa de licenciatura internacional na Universidade Federal de Uberlândia: limites e possibilidades. Acesse aqui.

Quem tem medo do cotista?: análise do rendimento de estudantes cotistas nos anos iniciais de graduação da Universidade 
Federal de Uberlândia. Acesse aqui.

Rumos e legitimidade da universidade pública no Brasil: um estudo da Universidade Federal de Uberlândia. Acesse aqui.

Terceirização e precarização: o caso da Universidade Federal de Uberlândia no período 2000-2014. Acesse aqui.

Tutoria, prática docente e condições de trabalho: um olhar sobre a atividade do tutor no curso de pedagogia a distância da 
Universidade Federal de Uberlândia. Acesse aqui.

Universidade sustentável: desafios e compromissos da educação e da gestão ambiental na Universidade Federal de 
Uberlândia, MG. Acesse aqui.

Por Eduardo Macedo
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