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Ensino, pesquisa e extensão à moda da UFLA
Esta edição destaca a tecnologia a serviço 
da Educação. O crescimento da utilização do 
Campus Virtual pelos cursos presenciais da 
UFLA é um indicativo de que o novo paradig-
ma de oferta de conteúdo ocupou seu espaço 
na comunidade universitária e agrega resulta-
dos à qualidade do ensino. A experiência da 
UFLA com a Educação a Distância (EaD), já 
reconhecida inclusive pelo recredenciamento 
com nota máxima (5) pelo Inep/MEC para a 
oferta de cursos a distância, está também a 
serviço do ensino presencial.

A parceria entre Diretoria de Avaliação e 
Desenvolvimento do Ensino (Dade) e Diretoria 
de Educação a Distância (Dired) dá mostras de 
um trabalho articulado, capaz de beneficiar 
uma comunidade acadêmica inteira. Ganham 
os estudantes, pela diversidade de conteúdos 
e de formatos; ganham os professores, pela 
satisfação em alcançarem um retorno melhor 
na interação com as turmas e pela possibilida-
de de enriquecer as aulas. No fim do processo, 
ganha a sociedade, com a formação de profis-
sionais cada vez mais qualificados. 

Essa preocupação das equipes de tra-
balho da UFLA em oferecer mais recursos 
pedagógicos a professores e estudantes é 
digna de reconhecimento. Para que essa en-
grenagem hoje apresente esses bons resul-
tados, foi necessário o empenho de muitos 
servidores, não só da Dade e da Dired, mas 
também da Diretoria de Gestão e Tecnologias 
da Informação (DGTI) e de outras instâncias 
da Universidade. Não basta a criação da fer-
ramenta e a implementação de novas tecno-
logias; é necessário oferecer todo o suporte 
aos usuários, o que é um grande diferencial 
na UFLA. Periodicamente são ofertados cur-
sos, treinamentos personalizados por depar-
tamento, atendimento individualizado na sala 
do professor, gravação de videoaulas nos es-
túdios da Dired,  em laboratórios e no campo, 
além de todo suporte pedagógico oferecido 
pela Dade.

Essa conjugação de esforços, de pesso-
as que prezam pela qualidade da universida-
de pública, encontrou a boa receptividade de 
uma comunidade acadêmica disposta a supe-
rar as barreiras da implantação de um novo 
método. O projeto segue se consolidando e 
apresentando o potencial de colaborar para as 
transformações positivas do processo ensino-
-aprendizagem, por ser uma porta aberta às 
metodologias ativas.

Além dessa boa notícia para o Ensino, os 
pilares da extensão e da pesquisa estão também 
representados nesta edição. A relação direta da 
UFLA com a sociedade está presente nos textos 
que tratam do 2º UFLA faz Extensão, do projeto 
que contribui para a reabilitação de pacientes 
curados do câncer e da Brinquedoteca inaugura-
da pelo Departamento de Educação (DED) para 
atender à comunidade. As memórias e registros 
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
unem pesquisa e extensão; são a expressão do 
trabalho de muitas equipes da UFLA para po-
pularizar o conhecimento científico, comparti-
lhando-o com a sociedade. A pesquisa, embora 
tenha ganhado um veículo jornalístico específico 
neste ano - a revista Ciência em Prosa, não deixa 
de estar representada neste Jornal: pesquisado-
res estudam o câmpus e identificaram as espé-
cies de mamíferos que circulam por ele - uma 
contribuição para o planejamento de ações ins-
titucionais necessárias para que se mantenha a 
UFLA como reconhecidamente sustentável. 

Essas três linhas que motivam todo o tra-
balho da universidade pública são também 
cercadas por notícias sobre fatos institucionais 
reveladores do afinco do trabalho da equi-
pe: avaliação muito positiva pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) sobre os mecanismos 
de controle utilizados na UFLA e as mudanças 
na Editora UFLA que indicam a disposição ins-
titucional para a transformação com qualidade. 
Para resumir tudo isso - a retrospectiva de 2018.

Ana Eliza Alvim - Editora

Tem interesse em atuar como profes-
sor visitante no exterior? 
Fique atento ao Programa Capes/
Print – UFLA
Estão abertas as inscrições para participação 
no “Programa Institucional de Professor 
Visitante Sênior e Júnior no Exterior” - 
Capes/PrInt – UFLA. Os interessados devem 
procurar as secretarias dos programas de pós-
-graduação (PPG) da UFLA até 1º de fevereiro 
de 2019, no horário de atendimento ao público.

Podem participar professores pertencen-
tes ao quadro permanente dos programas de 
pós-graduação em Ciência do Solo, Genética 
e Melhoramento de Plantas, Microbiologia 
Agrícola, Zootecnia, Ciência dos Alimentos, 
Agroquímica, Fitopatologia, Entomologia, 
Fitotecnia, Administração, Engenharia de 
Biomateriais e Ciências Veterinárias.

A seleção dos candidatos deverá ser 
realizada pelo PPG até 28 de fevereiro de 
2019. Serão contempladas no máximo 15 
cotas de 12 meses, sendo 10 na categoria 
professor visitante sênior e 5 na categoria 
professor visitante júnior. As informações 
completas estão no Edital (acesse prpg.ufla.
br/programas-de-internacionalizacao).

Cursos de Engenharia Civil e Pedago-
gia obtêm nota máxima em avaliação 
do MEC
O bacharelado em Engenharia Civil e a li-
cenciatura em Pedagogia da UFLA foram 
reconhecidos pelo Ministério da Educação 
(MEC) com a nota máxima, 5. A pontuação 
atesta a excelência dos cursos superiores e 
valida seus respectivos diplomas em âmbito 
nacional. 

O reconhecimento do curso de gra-
duação é um ato autorizativo do MEC que 
avalia três dimensões: organização didá-
tico-pedagógica, com peso 30 na nota 
final; corpo docente e tutorial, com peso 
40; e infraestrutura, com peso 30. Cada 
uma delas reúne diversas categorias de 
análise.

Na UFLA, o processo é conduzido com 
o apoio da Coordenadoria de Avaliação, 
vinculada à Diretoria de Avaliação e 
Desenvolvimento do Ensino (Dade). A coor-
denadoria oferece todo o suporte necessá-
rio aos coordenadores dos cursos da UFLA, 
desde o preenchimento dos formulários de 
solicitação de reconhecimento até a visita 
da comissão de avaliadores. 
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De acordo com a escala utilizada pelo TCU, a UFLA apresentou o 
índice 0,31 – considerado baixo, ou seja, menor a possibilidade de a 
instituição ser alvo de fraudes

O Tribunal de Contas 
da União (TCU) re-

alizou um estudo inédito 
para verificar a vulnerabi-
lidade dos órgãos públicos 
federais a fraudes e cor-
rupção. De acordo com a 
pesquisa, em Minas Gerais, 
a UFLA possui os meca-
nismos de prevenção mais 
fortes entre as 19 institui-
ções federais analisadas no 
Estado.

A pesquisa apontou a 
UFLA como a Instituição 
Federal de Ensino Superior 
(Ifes) com menor índice, 
na região Sudeste, de fragi-
lidade no controle de frau-
des e corrupção. No Brasil, 
a UFLA é a segunda Ifes 
com esse bom resultado. De 
acordo com a escala utiliza-
da pelo TCU, quanto mais 
perto do 1 estiver o índice, 
maior a possibilidade de a 
instituição ser alvo de frau-
des; a UFLA apresentou o 
índice 0,31 - considerado 
baixo. 

O TCU, no entanto, 
esclarece que esses cál-
culos se referem apenas 
à apuração da fragilidade 
dos mecanismos de con-
trole - não são indicativos 
de que exista fraude ou 
corrupção nas institui-
ções avaliadas. “No de-
correr de 2018, o órgão 
promoveu auditoria ope-
racional para avaliar se 
os controles de prevenção 
e detecção relacionados 
a fraude e corrupção de 
órgãos e instituições do 
Poder Executivo Federal 
estão compatíveis com 
seus poderes econômico 

e de regulação, bem como 
para propor melhorias em 
práticas específicas, com 
o intuito de eliminar ou 
mitigar causas sistêmicas. 
Assim, o Tribunal oferece 
uma ferramenta para que 
as instituições possam 
aprimorar os controles e 
aperfeiçoar a gestão de 
risco”, explica o TCU.

Em todo o País foram 
analisados 287 órgãos fe-
derais. De acordo com o 
Tribunal de Contas, como 
parte da auditoria, foram 
construídas metodologias de 
cálculo e consolidadas infor-
mações sobre a implemen-
tação dos controles: Gestão 
da Ética e Programa de 
Integridade; Transparência 
e Accountability; Gover nança 
e Auditoria Interna; Gestão 
de Riscos e Controles 

Internos; Designação de 
Dirigentes. 

O assessor de gover-
nança e gestão da UFLA, 
Adriano Higino Freire, enfa-
tiza que o resultado positivo 
da Universidade vai ao en-
contro do trabalho intenso 
realizado pela gestão e por 
toda a comunidade acadê-
mica. “Esse reconhecimento 
é resultado do trabalho sério 
e profissional da equipe de 
gestão, que zela pelos prin-
cípios da eficiência, da lega-
lidade, da moralidade e da 
transparência no uso de re-
cursos para o cumprimento 
do interesse público. Nossa 
gestão é orientada por um 
planejamento estratégico 
mo ni torado com um con-
trole rígido de cumprimento 
de metas e alcance de resul-
tados que visam ao interesse 
da sociedade”, avalia.

Em dia com os mecanis-
mos de controle
UFLA é o órgão federal menos vulnerável a  
fraude e corrupção de Minas Gerais
Camila Caetano

TOP 10

Retrospectiva 2018
Relembre os momentos mais marcantes da 
UFLA neste ano

UFLA está entre as 
universidades do País 
com reconhecimento 
internacional

de Acordo com o Times 
Higher Education (THE), 
a UFLA está entre as 378 
universidades do mundo 
que integram a classificação 
pela qual são destacadas 
as instituições de 42 países 
de economias emergentes, 
em quatro continentes, que 
apresentam altos índices de 
qualidade nas categorias 
ensino, pesquisa, perspecti-
vas internacionais, transfe-
rência de conhecimento e 
citações.

Creche pública e 
gratuita para a 
comunidade de Lavras 
e região 

em fevereiro deste ano, 
iniciaram-se as aulas do 
Núcleo de Educação da 
Infância (Nedi), a nova es-
cola infantil pública e gra-
tuita da UFLA, destinada 
a toda a comunidade de 
Lavras e região. 

Levantamento do TCU 
e indicadores do MEC 
revelam desempenho 
de destaque da UFLA 

o tcu publicou levanta-
mento sobre a governança 
e a gestão pública dos ór-
gãos e entidades sujeitos 
à sua fiscalização. Entre 
as 488 organizações pú-
blicas que atenderam aos 
critérios e responderam 
ao levantamento, a UFLA 
alcançou resultados de 
destaque. 

UFLA com maior 
eficiência energética

mAis de 28 mil lâmpadas 
LED e 30 novos condi-
cionadores de ar foram 
instalados na UFLA neste 
ano. Mais uma moderniza-
ção no câmpus, que con-
tribuirá para uma maior 
eficiência energética e 
uma economia anual de R$ 
656.421,46.

UFLA é contemplada 
no Programa 
Institucional de 
Internacionalização 
Capes PrInt

nos próximos quatro anos, a 
UFLA receberá recursos da 
Capes para a implementação 
do Programa Institucional 
de Internacionalização 
(PrInt) na pós-graduação da 
Universidade. 

UFLA recebe 
terreno para a 
construção do 
câmpus Paraíso

A ÁreA, de 150 mil m2, foi 
cedida pela prefeitura do 
município e já conta com 
infraestrutura de saneamen-
to básico e energia elétrica 
subterrânea.

UFLA ocupa 44ª 
posição na América 
Latina

A uflA está entre as 50 
melhores universidades da 
América Latina, segundo 
o ranking Times Higher 
Education (THE).
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Ministro da Educação 
esteve na UFLA e 
formalizou repasse de 
recursos 

o ministro da Educação, 
Rossieli Soares da Silva, esteve 
na UFLA no dia 29 de setem-
bro. Durante o encontro, for-
malizou a liberação de R$ 10,8 
milhões, que serão utilizados 
principalmente na viabiliza-
ção de novas infraestruturas 
físicas, compra de equipamen-
tos e aquisição de livros.

Cerimônia marca início 
das obras do Hospital 
Universitário da UFLA

nA mAnhã do dia 28 de setem-
bro, a UFLA realizou a cerimô-
nia para lançamento da pedra 
fundamental que marca o iní-
cio das obras do Complexo da 
Saúde II - Hospital Universitário 
da UFLA. Além do descerra-
mento da placa alusiva à pedra 
fundamental, a cerimônia con-
tou com o enterro de uma caixa 
de mensagens e lembranças que 
serão abertas daqui a 25 anos e 
com o plantio de uma muda de 
pau-brasil, simbolizando o mo-
mento atual.

UFLA é a 8ª melhor 
universidade pública 
do Brasil e 2ª de Minas 
Gerais

A uflA está novamente en-
tre as melhores universidades 
públicas do País na avaliação 
do Guia do Estudante, classi-
ficada como a 8ª do Brasil e a 
2ª de Minas Gerais. Além dis-
so, a Instituição está entre as 
três melhores universidades na 
área de conhecimento Ciências 
Agrárias e da Terra. 
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