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Introdução
Este Estudo Preliminar, elaborado pelo Grupo de Trabalho Técnico (GTPD-Glória), apresenta as
primeiras considerações sobre a proposta de implantação do Câmpus Glória da UFU, produto do trabalho
iniciado em setembro desse ano, mas que resgata, de diversos momentos anteriores, as propostas e
sugestões para concretização desse antigo sonho da Universidade Federal de Uberlândia.
O trabalho é resultado de um processo de discussão coletiva e transparente, embasado nas reflexões
e contribuições de diversas reuniões internas e dos eventos organizados – Workshop Cidades Universitárias,
Mesa Redonda Planejamento de Câmpus Universitários, Workshop Sustentabilidade e Oficina de Ideias –
que contaram com participação de cerca de 200 pessoas da comunidade universitária e externa.
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Histórico do Espaço Físico da UFU

1

Os primeiros passos para a implantação de cursos superiores em Uberlândia foram dados ainda no
início da década de 1950, por manifestações de políticos, intelectuais e personalidades que compunham a
elite da cidade. “Uberlândia precisa de uma Faculdade” era a manchete de jornais da época.
O fato de Uberlândia, por sua localização geográfica privilegiada, ter se tornado um pólo regional,
fortaleceu ainda mais o anseio da sociedade uberlandense pela implantação de cursos superiores, como
parte de seu projeto desenvolvimentista. O resultado, diante da recusa dos poderes públicos em patrocinar o
sonho, foi a criação inicial de escolas privadas, pertencentes a famílias ou grupos sociais.
A primeira faculdade de ensino superior fundada em Uberlândia foi o Conservatório Musical em 1957,
na casa de sua primeira diretora, Profa. Cora Pavan Caparelli. Em seguida, foi criada a Faculdade de Direito
em 1959, que funcionou por mais de 15 anos “provisoriamente” na casa doada por seu fundador, o Prof. Jacy
de Assis.
A Faculdade de Filosofia foi fundada em 1960 pela Igreja Católica para ministrar os cursos de
Pedagogia e Letras – e mais tarde, História, Geografia, Estudos Sociais, Matemática, Ciências Biológicas,
Química e Psicologia –, tendo começado a funcionar no prédio do Colégio Nossa Senhora, até hoje existente.
Texto elaborado com base na dissertação de Mestrado: PRIETO, Élisson Cesar. Os Desafios Institucionais e
Municipais para implantação de uma cidade universitária: o Câmpus Glória da Universidade Federal de
Uberlândia, 2005.
1

Estudo Preliminar – Plano Diretor do Câmpus Glória - 4/37

Em 1963, foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas pelo mesmo grupo mantenedor da Faculdade de
Direito, a Fundação Educacional de Uberlândia.
Mesmo criada por lei em 1961, a Faculdade Federal de Engenharia, então única instituição pública da
cidade, só começou a funcionar em 1965, após ter a escritura de doação do terreno onde se consolidou o
Campus Santa Mônica, assinada pelo Presidente João Goulart, pouco antes do golpe militar de 1964.
E outras faculdades foram surgindo. Em 1968, uma outra fundação privada de uberlandense criou a
Escola de Medicina. Em 1970, por ato do Governador do Estado foi criada a Autarquia Educacional de
Uberlândia – AEU que criou e manteve os cursos de Odontologia, Medicina Veterinária (iniciado em
Tupaciguara e depois transferido para Uberlândia) e Educação Física.
Em 1969, essas faculdades foram reunidas em uma universidade, a Universidade de Uberlândia –
UnU, impulsionada pela aprovação da Reforma Universitária de 1968 e a política de interiorização dos cursos
superiores durante o regime militar.
A UnU foi criada, mas as faculdades mantiveram a sua autonomia, e posteriormente transferiram o
seu patrimônio para a universidade. Após essa unificação, houve a mobilização para a federalização da
universidade. Em 1978, a UnU transformou-se em Universidade Federal de Uberlândia – UFU, através da Lei
n.º 6.532, de 1978.
A constituição dos câmpus universitários da UFU (Santa Mônica, Umuarama e Educação Física),
como afirma Prieto (2005), foi determinada pelo surgimento de faculdades isoladas com patrimônio próprio e
marcada pelo interesse imobiliário intrínseco na doação de terrenos para abrigar os cursos – casos do Santa
Mônica e Umuarama –, pela ausência de planejamento institucional e pela precariedade das instalações
físicas existentes.
Como já afirmado, os primeiros cursos de Música e de Direito só iniciaram suas atividades porque o
local para suas atividades iniciais era a casa dos seus fundadores. No caso do Direito, o local provisório
tornou-se definitivo por 16 anos.
A Faculdade Federal de Engenharia, por exemplo, iniciou suas atividades em 1965, ocupando um
prédio inacabado, onde funcionaria o Colégio dos Padres Salesianos. O prédio, conhecido como Mineirão, foi
o primeiro edifício do que se tornaria o campus Santa Mônica.
Quando da criação da Faculdade de Medicina, cogitou-se sediá-la na mesma área da Faculdade de
Engenharia, mas, de acordo com registros da época, não havia espaço para ampliação. A Faculdade de
Medicina foi construída no Umuarama porque a Imobiliária Bom Jardim havia doado terrenos onde a mesma
implantava um loteamento.
A Faculdade de Educação Física ocupou, desde seu início, as instalações do antigo Clube Napoleão,
permanecendo na mesma área até o momento, com apenas alguns acréscimos de áreas.
Com a reunião das faculdades isoladas na Universidade de Uberlândia todo o patrimônio foi
transferido para universidade, e depois com a federalização, esses terrenos e áreas foram consolidando
espaços universitários, mesmo sem qualquer grande planejamento – através de doações, aquisições e
permutas e de agora de usos e construções de blocos para atender aos cursos existentes e àqueles que
estavam sendo criados e todas as atividades administrativas e acadêmicas.
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Espaço
Campus Santa Mônica
Campus Umuarama
Campus Educação Física
Engenheiro Diniz
Duque de Caxias
Jaraguá – Posto Saúde
Jardim Brasília – Herbarium
Luizote de Freitas – Saúde
Roosevelt – Cultura
Segismundo Pereira – Laboratório
Capim Branco – Fazenda
Glória – Fazenda
Água Limpa – Fazenda
Panga – Reserva ecológica
Total
* áreas em valores aproximados

Área (m²)
280.119,89
170.556,00
53.474,78
1.572,42
3.469,50
15.773,20
10.440,00
2.779,62
1.600,00
2.070,00
3.730.000,00*
6.340.000,00*
3.000.000,00*
4.030.800,00*
17.642.655,41

Propriedade
UFU e FAEPU
UFU e FAEPU
UFU
UFU
UFU
UFU e FAEPU
FAEPU
FAEPU
FAEPU
FAEPU
UFU e FAEPU
UFU e FAEPU
UFU
FAU
-

O primeiro Plano Diretor Físico da UFU foi elaborado somente no ano de 1991, quando os câmpus da
universidade já estavam praticamente consolidados, através de um levantamento completo do espaço físico
da universidade. No entanto, as diretrizes para ocupação dos câmpus, em sua maioria, não foram
obedecidas. Na verdade, o planejamento acabou sendo substituído pelas contingências e urgências da rotina
administrativa.
Em 1995, foi elaborado o Boletim de Dados Físicos da UFU com a relação, os dados e as
informações sobre todos os terrenos e edificações da universidade e, em 2003, a universidade contratou o
arquiteto Sebastião Lopes, para implantação do Sistema de Planejamento e Administração de Tempo e
Espaço – SPATE, responsável por diversos relatórios com diagnóstico e proposições.
Nesse interstício, a UFU constituiu uma Comissão Permanente de Espaço Físico (CPOEF), que
elaborou um documento sobre o planejamento futuro e a ocupação do espaço físico da UFU, com debate
sobre propostas, inclusive de transferência, total ou parcial, de atividades para a área do Glória. Contudo, o
debate sobre o planejamento da expansão física foi, mais uma vez, abortado pelas urgências.
Em 2004, o Ministério da Educação, com o objetivo de expandir o ensino superior federal,
implementou ações de interiorização do ensino e atender as vocações econômicas das diversas regiões. A
UFU, com o objetivo de ampliar sua inserção regional e a oferta de vagas no ensino superior criou o Campus
Pontal, no município de Ituiutaba/MG. Foram abertos nove cursos de graduação: Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Biológicas, Física, História, Geografia, Matemática, Química e Pedagogia. Mais
recentemente, foram criados os cursos de Engenharia de Produção e de Serviço Social.
O Plano Diretor Físico do Campus Pontal – UFU em Ituiutaba, para área de 481,5 mil m² que foi
doada pela Prefeitura, foi elaborado em 2009, pela Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design – FAUeD.
Os projetos Urbanístico e Paisagístico foram desenvolvidos como atividade de extensão pela FAUeD e os
projetos de infraestrutura foram elaborados pela Prefeitura Universitária.
Com a adesão da UFU ao REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Públicas), em 2007 a demanda por espaço físico para a expansão de cursos e infraestrutura
de pesquisa, levou o Conselho Universitário, por meio da Resolução n.º 18/2008, a aprovar a criação do
Câmpus Glória, em parte da área da fazenda, tendo em vista a saturação dos espaços nos atuais câmpus da
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UFU. A Prefeitura Universitária foi delegada para promover a regularização ambiental e urbanística, bem
como iniciar a elaboração dos estudos e projetos para o novo câmpus.
Em 2009, foi constituída uma comissão responsável pela elaboração de proposta de desenvolvimento
físico-ambiental para a UFU, onde foram discutidas a transferências de unidades acadêmicas dos demais
câmpus para o Glória e propostas de ocupação do Câmpus Glória, a serem orientadas por um Plano Diretor.
Nessa primeira etapa, com recursos REUNI, foi aprovada a transferência, total ou parcial, das
atividades das Unidades Acadêmicas: Faculdade de Medicina Veterinária (cursos de Veterinária e Zootecnia),
Instituto de Ciências Agrárias (Agronomia e Engenharia Ambiental), Faculdade de Educação Física
(Educação Física e Fisioterapia) e Faculdade de Engenharia Mecânica (curso de Engenharia Aeronáutica).
Há ainda manifestações favoráveis à transferência da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design e da
Faculdade de Computação.
Ressalte-se também que a comissão recebeu propostas de implantação de edificações da FAMEV e
do ICIAG, além de proposta de estudo preliminar de ocupação e viabilidade urbanística, formulado pelas
Profs. Maria Eliza Alves Guerra e Giovanna Damis Vital, da FAUeD.
O Conselho Universitário da UFU, em maio de 2010, aprovou também a criação do Câmpus Patos de
Minas e do Câmpus Monte Carmelo. O início das atividades, já em 2011, será em dependências
disponibilizadas, respectivamente, pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas e pelo Serviço Social da
Indústria – SESI, até que a universidade inicie a implantação do câmpus em áreas que doadas pela
comunidade.
Assim, a Universidade Federal de Uberlândia que, ao longos dos anos, desde sua fundação, cresceu
em número de cursos, vagas e atividades, acabou saturando da área física dos câmpus existentes em
Uberlândia. Graças ao momento político favorável, que nos últimos 8 anos, proporcionou um grande
crescimento do ensino superior no país, possibilitou à UFU atender com qualidade e ampliar a demanda de
vagas em cursos cada vez mais voltados às vocações da região, a universidade terá a oportunidade, de
realizar o antigo sonho de implantar um câmpus na área da Fazenda do Glória, atendendo às necessidades
atuais e futuras de expansão da própria universidade e fortalecendo a vocação da cidade de Uberlândia
como um dos maiores polos educacionais do interior do Brasil.

A escolha do verbete CÂMPUS
O Projeto Câmpus Glória tem utilizado em seus materiais de divulgação e expedientes, o verbete
Câmpus, com acento circunflexo, em substituição ao previsível Campus Glória, em itálico e sem acento, como
ocorre na designação de Campus Santa Mônica e Campus Umuarama, por exemplo. Explicamos, agora o
porquê dessa escolha.
É verdade que a maioria das universidades brasileiras adota o verbete campus na forma latina para
designar o espaço ocupado pelas atividades universitárias. Contudo, o primeiro processo de discussão de um
grande espaço universitário – ainda na década de 1930 na constituição da Universidade do Brasil no Rio de
Janeiro –, fazia referência ao termo “Cidade Universitária”.
No Brasil, até meados da década de 1960, “cidade universitária” era a designação de um local
específico, um bairro ou região da cidade, para onde seriam transferidas as faculdades, escolas e institutos
daquela universidade existente, inclusive os equipamentos e espaços destinados à prática desportiva.
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Em Uberlândia, foi inclusive aprovada e promulgada pela Câmara Municipal, uma lei em 1959, a Lei
n.º 783 criando a Cidade Universitária, quando só as Faculdades de Direito e de Artes e Música estavam
instituídas, mas nem funcionavam ainda (PRIETO, 2005, p. 108).
O termo “cidade universitária” tem origem francesa e designava o local de moradia dos estudantes –
a Cité Universitarie de Paris, nunca abrigou faculdade alguma, só residências estudantis. Houve, portanto,
uma nova significação do termo cidade universitária que, no Brasil, passou a designar o agregado urbano que
tem, na universidade, sua função principal (CUNHA, 2003, p. 226).
O termo campus foi trazido ao Brasil das universidades norte-americanas, em substituição ao termo
“cidade universitária”. Os norte-americanos traduziram, em seu país, o termo cidade universitária, do modelo
francês, para campus (com plural campuses) uma expressão latina de uso corrente nos EUA. No Brasil, os
tradutores mantiveram a versão latina campus (com plural campi).
Um dos responsáveis pela substituição do termo “cidade universitária” por “campus” foi o consultor
norte-americano Rudolph Atcon, dos famosos acordos MEC-USAID que ditaram a política educacional
durante a ditadura militar, através do Manual sobre o Planejamento Integral do Campus Universitário,
publicado pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB em 1970.
Segundo Atcon (1974, p. 157-158), cidade universitária correspondia apenas ao desejo de união das
unidades de ensino que se encontravam geograficamente dispersas. Já o termo campus teria como seu
elemento principal, a integração universitária como um todo e não apenas física.
Neste estudo, a partir da contribuição de Élisson Prieto (2005) e Gelson Almeida Pinto e Esther Buffa
(2009), propomos a utilização o verbete CÂMPUS, aplicado tanto no plural quanto no singular. A utilização do
neologismo se justifica, muito mais por apego à língua pátria, do que desprezo pelo latim ou pelo
academicismo.
Campus é mais uma das palavras de nosso rico vocabulário que foram incorporadas à língua
portuguesa sem tradução, como quorum, forum. Posteriormente, com a maior frequência da utilização desses
vocábulos, eles foram aportuguesados respeitando as regras fonéticas para acentuação: quórum, fórum
(PIACENTINI, 2000:s/p).
Por causa da relação gráfico-fonética, o vocábulo câmpus configura caso não apenas semelhante,
mas análogo ao de bônus, ônus, cáctus, múnus, húmus, lúpus, etc., devendo ser acentuado por ser uma
paroxítona terminada em “us”.
Sabemos que o verbete câmpus (com acento circunflexo) é ainda um neologismo. O dicionário
Houaiss, por exemplo, cita apenas o termo campus em latim, cujo plural é campi, para designar a área de
edifícios e terrenos de uma universidade.
Porém, Napoleão Mendes de Almeida, no Dicionário de Questões Vernáculas defende o
aportuguesamento: câmpus. O manual de redação do jornal O Estado de São Paulo (Estadão) também já
recomenda: o câmpus, os câmpus.
É importante registrar que o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira
de Letras, que é o repositório oficial dos verbetes da Língua Portuguesa, não registra nem a palavra campus,
nem câmpus.
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Diversas universidades já efetuaram a substituição da forma latina pela forma aportuguesada
Câmpus. São os casos da PUC Rio Grande do Sul (PUC-RS), Universidade Federal de Goiás (UFG),
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), USP Ribeirão Preto, Universidade Positivo
(Curitiba/PR) e Universidade Regional de Blumenau (FURB, Blumenau/SC).
Acreditamos que a UFU deveria também promover essa substituição pelos motivos a seguir
alinhavados:
• a utilização de “campus, campi” pressupõe conhecimento do Latim – que nem a maioria do público
acadêmico domina;
• a forma latina acarreta complicações desnecessárias na forma de escrever as palavras, devendo o
usuário recorrer à grafia em itálico ou sublinhada por tratar-se de palavra “estrangeira”;
• quando se utiliza, em português, a grafia campus em latim, a pronúncia deveria ser “campús”
(oxítona), sob pena de incoerência e de infringência da convenção ortográfica em vigor, já que
vocábulo terminado em “i” ou “u”, seguidos ou não de “s”, sem acento, é oxítono, assim como,
bambus, urubus;
• o aportuguesamento do termo tem ainda a vantagem de evitar o emprego do plural latino campi (o
chamado plural estranho) – o câmpus, os câmpus. A regra lingüística é a mesma de “o pires, os
pires”; “o lápis, os lápis”; “o ônibus, os ônibus”.
Neste trabalho e em todos os documentos do Projeto Câmpus Glória, o verbete utilizado será a forma
aportuguesada câmpus. Porém preservaremos as formas latinas campus e campi quando a referência for à
nomenclatura dos espaços da UFU.

Diagnóstico físico-ambiental da área do Câmpus Glória
Caracterização da Área
A área referida atualmente como Fazenda do Glória é constituída de glebas contíguas, sendo duas
de propriedade da Universidade Federal de Uberlândia e uma pertencente à Fundação de Assistência,
Estudo e Pesquisa de Uberlândia – FAEPU, conforme mapa a seguir:
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Figura 1. Mapa de divisão das glebas da Fazenda do Glória. Fonte: PRIETO, 20052 (ATUALIZADO, 2010)
A área definida para implantação do Câmpus Glória é formada pelas denominadas no mapa de Área
1(A) e Área 2, totalizando uma área de 293 hectares 70 acres e 44 centiacres, ou 2.937.044,00 m² (dois
milhões novecentos e trinta e sete mil e quarenta e quatro metros quadrados).
A área 1 indicada no mapa, localizada na porção central, foi doada pela Prefeitura Municipal de
Uberlândia em 1973, justamente com o objetivo de que na área fosse implantado um câmpus único para a
UFU. Essa área foi separada pela implantação da rodovia BR-050 (Uberlândia-Uberaba), sendo que do lado
direito está a sede da fazenda e a área esportiva ocupada anteriormente pela ASUFUb3; e do lado esquerdo,
a área conhecida como “triângulo”, já inserida na malha urbana e contígua ao bairro São Jorge.
A área 2, localizada na porção norte da área, no cruzamento da BR-050 (Uberlândia-Uberaba) com a
BR-365 (Uberlândia-Patrocínio), foi trocada com Pedro Cherulli pela área pertencente ao Parque de
Exposições do CAMARU, que havia sido doado pela prefeitura no mesmo ato de doação do Glória.

2
3

PRIETO, 2005, p. 171.
Associação dos Servidores da Universidade Federal de Uberlândia, em processo de extinção.
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A área 3, localizada na porção leste e sul, foi adquirida pela FAEPU em 1979, e tem área de 279
hectares 08 ares 06 centiares. Atualmente, esta área é utilizada como fazenda experimental e não faz parte
da proposta do Câmpus Glória.
Aspectos físicos 4
A área do Glória tem na diversidade da natureza seu maior atrativo. É uma fazenda experimental e
comercial, mas ao mesmo tempo, uma reserva de vegetação e animais silvestres, com córregos, represa e
paisagens naturais.
Apesar dos aspectos físicos de exuberância predominarem, eles contrastam com a existência de
espaços degradados e inutilizados. Contudo, o Glória não deixa de ser um espaço rico nessa diversidade.
Como comentou o Prof. José Olympio de Freitas Azevedo em 1988, “Desativada a captação de água do
Glória, ficou aquele espaço que era uma fazenda (...) Hoje, a fazenda experimental do Glória é uma beleza.
Quem quer conhecer a Universidade não pode deixar de ir lá” (In CAETANO e DIB, 1988:336).
Quanto à hidrografia, na área do Glória estão as nascentes do córrego do Glória – que dá nome a
toda a fazenda e é um dos afluentes da margem direita do Rio Uberabinha. De acordo com informações
constantes do Plano Diretor, o Rio Uberabinha, com 118 km (cento e dezoito quilômetros) de extensão,
integra a bacia do Rio Araguari, nascendo ao norte de Uberaba e atravessando todo o município de
Uberlândia até o Rio Araguari, a noroeste do município.
Atualmente, a bacia do rio Uberabinha é o único manancial utilizado no abastecimento de água para
a população. Até a década de 1960, o córrego do Glória, junto com o córrego Jataí, eram os mananciais que
abasteciam a cidade de Uberlândia. A área ainda possui uma represa sobre terra com capacidade para 31 mil
metros cúbicos de água, o que equivale a 31 milhões de litros (Carta Cachoeira do Sucupira, 1970).
Segundo o estudo “Mapeamento Temático da Bacia do Córrego Glória em Uberlândia MG, utilizando
o software Idrisi”, a Bacia do Córrego Glória abrange uma área total de 12,5 km2 (doze vírgula cinco
quilômetros quadrados) (ROSA, DUARTE, MINEO, et. al., 2004:s/p).
De acordo com o Mapa de Solo do antigo Plano Diretor de Uberlândia (1994, p. 13), o solo
encontrado na maior parte da área do Glória é o Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico (LEd), que é um tipo
de solo muito fértil e propício à agricultura.
A altitude na área varia entre 840 metros (na parte baixa, próxima ao curso d’água do córrego do
Glória) a 939 metros (no plano próximo à BR-365), segundo o levantamento topográfico anexo.
Com relação à geomorfologia, a Bacia do Córrego Glória se enquadra na categoria de áreas de
relevo medianamente dissecado que corresponde ao setor com topos aplainados entre 700 e 900 metros de
vertentes suaves, interrompidas por locais mantidas pela laterita, onde ocorrem pequenos anfiteatros mais
convexizados e elaborados, preferenciais para o afloramento do lençol subterrâneo (Baccaro, 1989 apud
ROSA, DUARTE, MINEO, et.al., 2004:s/p).

4

PRIETO, 2005, p. 173-4.
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Da análise do Mapa de Hipsometria, elaborado a partir do levantamento planialtimétrico da fazenda
do Glória, podemos, ainda que superficialmente, o seguinte:
> A declividade total é 100m em um trecho de quase 3km de extensão (baixa declividade total)
> Área degradada (no entroncamento das BR's 050-365) que demanda plano de recuperação
> Topografia na parte abaixo da sede da fazenda, requerendo cuidados no planejamento das edificações
> Áreas próximas à APP com solos mais úmidos e encharcados
Com relação aos aspectos ambientais, há a presença marcante de vegetação e hidrografia, com
espécimes de fauna e flora bem representativos do Cerrado, localizados nas áreas de preservação ambiental
do córrego do Glória e de reserva legal da fazenda.
De acordo com o art. 1º, §2º do Código Florestal:
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 20 e 30 desta Lei, coberta
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem,
a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
A Resolução CONAMA 302 de 20/03/2002 estabeleceu que a APP tem a “função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”. A APP é constituída pela
flora- florestas e demais formas de vegetação(Art. 2º caput e 3º caput do Código Florestal )- fauna, solo, ar e
águas.(Lei 4.771/1965 e 7.803/1989 e ainda Resolução CONAMA 303 de 20/03/2002).
No caso de Reserva Legal, seu percentual será de 20% nas propriedades rurais, conforme previsão
tanto do Código Florestal, quanto da Lei Estadual n. 14.309/02. Assim estabelece o Código Florestal a
definição:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de
preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de
fauna e flora nativas.
A Fazenda do Glória, até hoje, não tem sua APP demarcada, tampouco sua Reserva Legal averbada
em cartório, o que deve ocorrer tão logo possível para não estender a situação de irregularidade junto aos
órgãos ambientais.
Registre-se que apesar da área objeto desse estudo, já se encontrar junto ao Município de
Uberlândia, em processo de transformação em Zona de Urbanização Específica – ZUE que delimita como de
urbana, uma área fora do perímetro, com função específica, no caso do câmpus, uso educacional (o que não
demandaria averbação de reserva), acreditamos que é fundamental a conservação integral da reserva
ambiental, devendo ser gravada em registro imobiliário sua preservação e avaliada a possibilidade de sua
ampliação.
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O quadro abaixo, elaborado com os dados do Levantamento Planialtimétrico (2010), sintetiza as
áreas cobertas por vegetação e outras funções ambientais, referentes ao perímetro do câmpus:
Tipo
Área Úmida (coberta ou não por vegetação)
Área de Mata nativa
Barragem e curso d’água
TOTAL

Áreas
341.320,625 m²
237.486,242 m²
22.588,641 m²
601.395,51 m²

Com base no levantamento foi possível estabelecer o quadro de áreas de proteção ambiental:
Tipo
Área Úmida, barragem e curso d’água
Área de Preservação Permanente (APP)
Reserva Legal
TOTAL

Áreas
363.909,27 m²
203.408,00 m²
167.294,05 m²
734.611,32 m²

% em relação à área total
12,4%
6,9%
5,7%
25,0%

Da análise do Mapa de Vegetação e do Quadro de Áreas, extraímos as seguintes conclusões:
> Praticamente toda a área de vegetação nativa encontra-se em Área Preservação Permanente do córrego
ou Reserva Legal da fazenda
> Há áreas de APP que necessitam de plantio de árvores nativas para sua recomposição
> A área de reserva legal da fazenda é inferior aos limites mínimos estabelecidos por lei, devendo ser
averbada área superior à existente, conforme estudos e laudo técnico
> Presença de fauna e flora que requer preservação e conservação
> Uso potencial da área ambiental para atividades acadêmicas e de visitação
> Presença de espécimes arbóreos de médio e grande porte em toda extensão da fazenda, com função de
conforto ambiental e abrigo de animais
> Carência de outras áreas verdes na fazenda
Usos, ocupações e predominâncias5
O estudo dos atuais usos e da ocupação do solo de uma área é essencial para a definição posterior,
levando em consideração, outras características como a geomorfologia e a vegetação, das unidades
ambientais e do zoneamento da gleba.
Na década de 1960, a área do Glória, junto com o córrego Jataí, era utilizada como fonte de captação
da água que abastecia toda a cidade de Uberlândia. Daí a existência da represa que temos hoje e da
preservação das nascentes e do leito do córrego do Glória.
Após a desativação da captação de água no Glória, a área foi doada à universidade que tem
utilizado-a principalmente como fazenda experimental, servindo às atividades acadêmicas de cursos de
graduação e pós-graduação da UFU, principalmente Agronomia e Medicina Veterinária.
Em relação às atividades existentes e à produtividade, a fazenda do Glória foi mais intensamente
utilizada nas décadas de 1980 e 1990, com diversos setores em pleno funcionamento. Depois de um período
de sucateamento e praticamente abandono que chegou a ser reportagem do Jornal Correio de fevereiro de
2005, o Glória acabou perdendo importância, até dentro da própria universidade. Na obra “Fragmentos,
5

PRIETO, 2005, p. 176-193.
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Imagens, Memórias: 25 anos de federalização da Universidade Federal de Uberlândia”, de 2003, por
exemplo, a Fazenda do Glória não é citada uma única vez.
Deve-se reconhecer, de outro modo que nos últimos anos, a Fazenda do Glória tem ganhado uma
sobrevida com a manutenção de experimentos importantes, tanto da Agronomia, quanto da Medicina
Veterinária e com o fortalecimento da produção de gêneros alimentícios destinados para o comércio ou para
o abastecimento da própria universidade.
Atualmente, é possível identificar quatro tipos de usos e predominâncias na área do Glória:
a) Agricultura e criação:
As atividades de agricultura e criação desenvolvidas na Fazenda do Glória, possuindo caráter
experimental e comercial: criação de gado de leite; produção de frutas de verduras, sendo que ambas
abastecem o restaurante universitário do Câmpus Santa Mônica e Hospital de Clínicas e silagem, para
alimentação do gado.

Figura 1. Curral. Fonte: Equipe, 2010.
b) Reserva ambiental:
A área do Glória possui uma extensa reserva de proteção, composta de Área de Preservação
Permanente (APP) e Reserva Legal de vegetação nativa (RL), começando nas duas nascentes do córrego do
Glória e ao longo de suas margens até o deságüe no rio Uberabinha. A UFU, por meio de empresas juniores
Terra Consultoria (curso de Geografia) e MinasBio Consultoria Ambiental (curso de Biologia), está realizando
levantamento de fauna e flora de toda a área, para compor o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) no Câmpus
Glória.
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Figura 2. Flora dentro da Área de Preservação Permanente Fonte: Equipe, 2010.

Figura 3. Área de Preservação Permanente vista da represa. Fonte: Equipe, 2010.
c) Parque esportivo:
O parque esportivo existente era, na verdade, o clube social e recreativo da Associação dos
Servidores da Universidade Federal de Uberlândia – ASUFUb, com aproximadamente 46 (quarenta e seis)
hectares., constituída por 2 piscinas, 5 quadras poliesportivas, 3 campos de futebol, uma pista de atletismo,
além de vestiários e outras edificações de uso social.
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Figura 4. Piscinas. Fonte: Equipe, 2010.
d) Área sem utilização
Grande parte do território do Glória encontra-se hoje sem qualquer uso ou ocupação. Podemos
agrupar nessa categoria as seguintes áreas:
• a gleba conhecida como triângulo do Glória que fica do outro lado da BR-050, ao lado no bairro São
Jorge e dentro do perímetro urbano;
• o terreno próximo ao viaduto de confluência das BR-050 e BR-365;
• as pastagem degradadas que se encontram em várias partes da gleba do Glória e não são utilizadas.
Acessos e Sistema Viário
Em relação aos acessos ao câmpus, há 3 acessos:
a) ao norte, pela rodovia BR-365 (Uberlândia-Patrocínio), com uma entrada ao câmpus através de
uma alça na rodovia e o retorno passando por baixo viaduto, ao lado da linha férrea, acessando novamente a
rodovia.
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Figura 5. Acesso pela BR-365, ao lado dos trilhos da linha férrea. Fonte: Equipe, 2010.
As outras entradas são:
b) pela rodovia BR-050 (Uberlândia-Uberaba), a primeira dando acesso à fazenda, e;
c) a segunda, dando acesso à ASUFUb. Ambas estão asfaltadas, e em bom estado de conservação,
conforme mostram as imagens a seguir.

Figura 6. Acesso à fazenda. Fonte: Equipe, 2010.
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Figura 7. Acesso à área da ASUFUb. Fonte: Equipe, 2010.
As estradas vicinais, encontram-se sem asfaltamento, sendo que em alguns pontos estão
cascalhadas, estando, no geral, em bom estado de conservação. Elas permitem o acesso aos principais
pontos da fazenda, inclusive à área da FAEPU. Destacam-se, entre elas, a estrada de acesso à sede da
fazenda, por ser bastante arborizada, bem como a estrada que contorna a Área de Preservação Permanente
e a represa, cortando parte da área de preservação. Há, ainda, uma outra estrada que corta a área de
preservação, que dá acesso da sede da fazenda à ASUFUb.
Avaliando os acessos e sistema viário, infere-se:
> Área limitada por duas BR's com fluxo intenso de veículos de médio e grande porte
> Acessos existentes insuficientes para atender demanda em quantidade e qualidade
> Vias urbanas que permitem grande fluxo nas proximidades
> Implantação de prolongamentos e vias para acesso ao câmpus plenamente viável
Infraestrutura existente
Quanto à energia elétrica, o fornecimento é feito pela CEMIG, através de eletrificação rural,
atendendo a todas as edificações existentes na fazenda.
Quanto ao sistema de abastecimento de água potável, não há rede de água tratada, sendo que o
abastecimento é feito por meio de bombeamento da água da represa existente na área. O abastecimento das
edificações, bebedouros e reservatórios é feito através de tubulação, sendo um total de 2 caixas d’água e 1
reservatório. Há uma adutora do DMAE, que vem da Estação de Tratamento de Água Sucupira, que corta a
porção norte da área, entretanto não abastece a área.
Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, não há coleta e/ou tratamento do mesmo. Há 12
fossas localizadas na fazenda, que são responsáveis pela coleta de dejetos, que são limpas frequentemente.
Não há rede de drenagem pluvial, bem como sistema de telefonia fixa ou de telecomunicações na
área.
Com relação ao diagnóstico de Infraestrutura, conclui-se:
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> Inexistência de redes de esgoto
> Presença de fossas sépticas que devem ser descontaminadas
> Inexistência de redes de drenagem de pluviais
> Presença de adutora de água da estação Sucupira para a qual há faixa de domínio de 20m (área não
edificável)
> Oferta abundante de água na área da fazenda
> Inexistência de sistema de comunicações
> Baixa carga elétrica disponível
> Existência de infraestrutura esportiva ociosa no complexo da antiga ASUFUb

Programa de Implantação do Câmpus Glória
Introdução
O Câmpus Glória da Universidade Federal de Uberlândia teve sua criação aprovada por meio de
Resolução do Conselho Universitário de n.º 18/2008, em uma parte da área da fazenda (área de 987.944,11
m2).
A criação do novo câmpus da UFU ocorreu em razão da carência de espaço físico para a expansão
de cursos e infraestrutura de pesquisa, especialmente com a adesão ao Programa de Apoio a Planos de
Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas (REUNI).
Em 2009, foi constituída comissão para elaboração de uma proposta de desenvolvimento físicoambiental para a UFU, onde foram discutidas transferências de unidades acadêmicas dos demais câmpus
para o Glória e propostas de ocupação do Campus Glória, a serem orientadas por um Plano Diretor.
Em uma consulta feita pela comissão, as seguintes Unidades Acadêmicas manifestaram-se
favoráveis à transferência, total ou parcial, de suas atividades para o Câmpus Glória: Faculdade de Medicina
Veterinária (FAMEV), Instituto de Ciências Agrárias (ICIAG), Faculdade de Educação Física e Fisioterapia
(FAEFI), Faculdade de Engenharia Mecânica (FEMEC). Posteriormente, a Faculdade de Computação
(FACOM) anuiu com a transferência. Registre-se que a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design
(FAUeD), a Faculdade de Engenharia Civil (FECIV) e a Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) acenaram
positivamente a uma transferência futura.
Em março de 2010, a UFU também aprovou seu Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão
(PIDE 2010-2015), em que está prevista a construção de prédios e de infraestrutura no Câmpus Glória.
Em agosto, com o início, pela Prefeitura Universitária das ações de regularização ambiental e
urbanística da área e de elaboração de uma proposta de Plano Diretor para o Câmpus Glória, foi constituída
equipe própria já designada por Portaria da Reitoria da UFU.
Tendências futuras do ensino superior
Planejar um novo câmpus tem sido um grande desafio para as universidades, especialmente nesse
período de expansão, mas também uma oportunidade de realizar discussões sobre planejamento e
administração universitárias e ainda experimentar práticas e tecnologias que tornam o espaço universitário,
um grande laboratório para estudantes, professores e técnicos-administrativos.
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A nosso ver, estão evidentes duas grandes tendências futuras do ensino superior público, que se
aplicam à UFU:
• a descentralização/ interiorização, com implantação de câmpus fora da sede (câmpus avançado) ou
organização de forma multi-territorial (multicampi);
• a educação à distância, com redução da demanda de professores e salas de aula em relação ao
número total de estudantes.
Ambas as tendências tem forte impacto sobre o planejamento do Câmpus Glória da UFU, contudo,
não é possível ainda quantificar, com bases concretas, esse impacto, a partir das informações atuais, haja
vista que muitas das políticas de expansão ainda são determinadas pelo Ministério da Educação, quase
sempre no mesmo ano em que devem ser executadas (ausência de planejamento futuro).
No caso dos câmpus avançados, a UFU já conta com o Campus Pontal, que está sendo construído
em Ituiutaba para atender os 11 cursos de graduação da universidade. Em maio de 2010, o Conselho
Universitário já aprovou a criação de 2 novos câmpus avançados, um em Monte Carmelo e outro em Patos de
Minas (com 3 cursos de graduação cada um).
Na prática, a UFU continuará tendo suas principais atividades acadêmicas e administrativas reunidas
em Uberlândia (mas divididas em 4 câmpus-sede) a com unidades avançadas em outras cidades da região
onde está localizada.
A outra tendência com relação ao espaço físico escolar, alinhada com as novas tendências da
educação é a Educação à Distância – EAD. As novas tecnologia – internet, telões, monitores de computador,
plataformas virtuais, materiais didáticos, vídeos-aula e vídeos-conferência – tem permitido a disseminação da
EAD em todo o mundo.
Na UFU, ainda que sem um grande debate sobre educação à distância – suas modalidades e
necessidade de regulamentação – há um crescente aumento na oferta de vagas. Há 2 cursos “regulares”
(Administração e Pedagogia) implantados e propostas para outros 8 (que totalizariam 2.230 vagas anuais).
Além da Universidade Aberta da Brasil (UAB/MEC) e da Plataforma Freire (Formação de Professores/MEC).
Sem dúvida, a expansão da EAD terá consequências sobre o ensino presencial. Alguns autores,
como o francês Pierre Lévy (1999, p. 127) questionam de forma corajosa e provocativa: “Por que construir
universidades em concreto em vez de encorajar o desenvolvimento de teleuniversidades e de sistemas de
aprendizagem interativos e cooperativos acessíveis em qualquer ponto de território?”
Se, de um lado, há relativização do espaço universitário, não há como pensar uma universidade, com
laboratórios, atividades de extensão, aulas práticas, áreas de convivência, sem espaço físico. Nesse sentido,
o Plano Diretor do Câmpus Glória deve levar em consideração essas tendências futuras, mas demandando
das instâncias de deliberação da UFU, um planejamento futuro para expansão e incremento de atividades.
Cenários futuros para a UFU
Em 1996, a UFU tinha aproximadamente 12.000 estudantes. Ao final de 2013, com a implantação
definitiva do REUNI, a UFU terá 25.000 estudantes, mais do que o dobro do que contava 16 anos antes.
Isso mostra que, nesse mesmo ritmo de crescimento, a UFU poderá dobrar de tamanho nos próximos
30 anos, podendo chegar a uma população de 50 mil estudantes em todos os seus câmpus, embora
tenhamos que considerar as tendências alinhavadas no item anterior.
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Qualquer que seja o cenário, tendo em vista a necessidade de expansão de atividades de ensino,
pesquisa e extensão e administração, por causa da maior área útil que possui, o Câmpus Glória, futuramente,
será o maior espaço universitário da UFU, concentrando a maioria das atividades.
Para o planejamento ordenado e sustentável desse espaço (sobretudo para infraestrutura),
consideramos a seguinte expectativa:
- População estimada para 30 anos:
• 30 mil estudantes
• 10 mil usuários, servidores e prestadores de serviço
• Totalizando 40 mil pessoas
Com base nessa projeção futura que, como exposto, e baseada em expectativas e não em dados
concretos, face a sua impossibilidade, procuramos encontrar um índice de ocupação para avaliar todo o
potencial construtivo do Câmpus Glória.
Tendo em vista que não há referencial para tal índice, propomos a utilização de um indicador que
considera a área construído atual do Campus Santa Mônica e a população que abriga:
População

Número

Estudantes de Graduação (2009)
Estudantes de Pós-Graduação (2009)
Total de Estudantes
Professores
Técnicos
População total Campus Santa Mônica

9.322
1.093
10.415
809
811
12.035

Área construída
Campus Santa Mônica
87.203,45 m²

Índices (m2/
indivíduo)
8,37
107,79
107,7
7,24

Considerada uma população total de estudantes de 30 mil, e tomado o Índice de 8,37 m2 por
estudante (total), teríamos um potencial de área total construída no Câmpus Glória de 251.100,00 m2 (cerca
de 3 vezes o que temos hoje no Santa Mônica).
Programas aprovados
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas (REUNI)
O Plano de Expansão REUNI, elaborado em 2006/2007, previu os seguintes recursos (investimentos
em obras físicas) para o Câmpus Glória:
Obras
Área
Valor/ m²
Salas de Aula / Anfiteatros
2.100,00 m²
R$ 1.200,00/ m²
R$ 2.520.000,00
Laboratórios
2.500,00 m²
R$ 1.300,00/ m²
R$ 3.250.000,00
Administração/Salas de Professores
1.300,00 m²
R$ 1.200,00/ m²
R$ 1.560.000,00
Restaurante Universitário
500,00 m²
R$ 1 300,00/ m²
R$ 650.000,00
Biblioteca
600,00 m²
R$ 1.200,00/ m²
R$ 720.000,00
Infraestrutura
42.000,00 m²
R$ 120,00/ m²
R$ 5.040.000,00
De acordo com o Relatório REUNI (2008-2009), os investimentos para o Câmpus Glória, pactuados
com o Ministério da Educação e liberados para a UFU, resumiam-se a:
- Obras/Instalações no Câmpus Glória: R$ 3.987.719,92 +R$ 4.712280,00 = R$ 8.699999,92
- Infraestrutura Câmpus Glória: R$ 1.500.000,00 + R$ 2.000.000,00 = R$ 3.500.000,00
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Tendo em vista que, no ano de 2008, o Câmpus Glória não dispunha de qualquer infraestrutura para
suportar a instalação de atividades didáticas e que a construção de vias de acesso, sistema de eletrificação,
telefonia e rede de computadores, fornecimento de água, recepção de esgotos etc. e das edificações
necessárias para dar autonomia ao novo campus (biblioteca, restaurante, salas de aulas, laboratórios etc.)
consumiria boa parte dos recursos e do cronograma de aplicação do REUNI, não dando condições para
recebimento de estudantes ao longo um período de 24 a 30 meses,
“A administração superior da Universidade Federal de Uberlândia entendeu que os
problemas anteriormente relatados poderiam comprometer substancialmente a
implantação do Programa REUNI e seriam minimizados com a aplicação dos recursos do
REUNI nos demais campi urbanos, com resultados mais significativos a curto e médio
prazos. Foi solicitada uma modificação no plano de trabalho, junto a SESu/MEC, referente
aos anos de 2008 e 2009, retirando os recursos que seriam aplicados no Campus do
Glória e transferindo-os para o Campus Santa Mônica e Campus Umuarama (...).
Entretanto, longe de ser um projeto esquecido, a viabilização do Campus do Glória é uma
prioridade para a atual Administração Superior da UFU, que considera que futuras
expansões somente poderão ser abrigadas naquele Campus, uma vez que os demais já
se encontram em estágio avançado de saturação.” (Relatório REUNI 2008-2009).
Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão da UFU (PIDE 2010-2015)
De acordo com a Resolução do Conselho Universitário n.º 03/2010, que trata do PIDE 2010-2015,
estão previstos, dentro da Meta de investimentos em estrutura física da UFU, os seguintes investimentos:
Ações

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Executar projeto e construção do bloco para Veterinária e
Agronomia, no campus do Glória, para pesquisa- CTINFRA,
com aproximadamente 700m².

X

X

Planejar, projetar e implementar a infraestrutura no campus do
Glória (energia, telefonia, rede de esgoto, paisagismo etc.).

X

X

X

X

Projetar e construir um bloco, na antiga ASUFUB para
contemplar salas de aula e de professores, laboratórios, e
administração para as Faculdades de Educação Física e
Fisioterapia - campus Glória.

X

X

X

X

Projetar e construir um bloco para laboratórios para
atender à Engenharia Aeronáutica no campus do Glória.

X

X

X

X

Projetar e construir um bloco no campus do Glória, para
atender aos cursos de Veterinária, Agronomia, Zootecnia e
Engenharia Ambiental.

X

X

X

Projetar e construir um bloco no campus do Glória, para
atender à biblioteca

X

X

Projetar e construir um bloco no campus do Glória, para
funcionar o Restaurante Universitário

X

Projetar e construir um bloco de salas de aulas, no campus
do Glória
Projetar e construir um centro de convenções, no campus
do Glória

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Projetar e construir um centro esportivo universitário, no
campus do Glória.

X

X

X

X

X

X

Projetar e construir um centro administrativo no campus
do Glória.

X

X

X

X

X

X

Programa de Implantação do Câmpus Glória
Implantação e/ou transferência de cursos, unidades acadêmicas e órgãos
Com base no Plano de Expansão REUNI e no planejamento construtivo já aprovado e também nas
consultas realizadas, formalmente, pela Comissão de Planejamento Físico-Ambiental, durante o ano de 2009,
propões-se o seguinte programa de implantação:
1ª FASE (2011 a 2014)
• Implantação de infraestrutura de trânsito e transportes (sistema viário, transporte interno e
estacionamento), de saneamento ( abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem
pluvial); e de energia e comunicações;
•

Implantação de áreas verdes, espaços comuns e de vivência e equipamentos de lazer e recreação;

•

Implantação de prédio de apoio para serviços de manutenção, limpeza, vigilância e escritório de
construção;

•

Implantação de centro olímpico, a partir de reformas, adequações e novas construções na área
ocupada pela antiga ASUFUb;

•

Transferência de atividades acadêmicas da Faculdade de Educação Física (FAEFI), Fisioterapia
(REUNI) e Educação Física (consolidado), que hoje funcionam no Campus Educação Física;

•

Implantação de novos prédios para Centros de Pesquisa, aprovados em editais de fomento (CT-Infra
e demais);

•

Transferência de atividades acadêmicas dos cursos REUNI de Zootecnia (FAMEV), Eng. Ambiental
(ICIAG) e Eng. Aeronáutica (FEMEC), incluindo toda sua estrutura necessária, que, embora previstos
para o Câmpus Glória, funcionam hoje no Umuarama e Santa Mônica;

•

Transferência dos cursos já consolidados de Medicina Veterinária (FAMEV), Pós-Graduação em
Ciências Veterinárias (FAMEV), Agronomia (ICIAG) e Pós-Graduação em Agronomia (ICIAG), que
hoje funcionam no Campus Umuarama;

•

Transferência do Hospital Veterinário, que hoje funciona no Campus Umuarama;

•

Implantação de novo Restaurante Universitário;

•

Implantação de nova Biblioteca;

•

Implantação de prédio administrativo para Prefeitura Universitária e Centro de Tecnologia de
Informação (CTI, incluindo Data Center UFU);
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•

Transferência da Garagem da UFU;

•

Transferência do Almoxarifado da UFU.

2ª FASE (2015 a 2020)
• Implantação de infraestrutura de trânsito e transportes (sistema viário, transporte interno e
estacionamento), de saneamento ( abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem
pluvial); e de energia e comunicações;
•

Implantação de áreas verdes, espaços comuns e de vivência e equipamentos de lazer e recreação;

•

Implantação do Centro de Convenções da UFU;

•

Transferência dos cursos e atividades da Faculdade de Computação (FACOM), Sistemas de
Informação (REUNI) e Ciência da Computação (consolidado), que hoje funcionam no Campus Santa
Mônica;

•

Transferência dos demais cursos e atividades da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEMEC), Eng.
Mecânica, Eng. Mecatrônica e Pós-Graduação em Eng. Mecânica (consolidados), que hoje
funcionam no Campus Santa Mônica;

•

Transferência dos cursos e atividades da Faculdade de Engenharia Civil (FECIV), Eng. Civil e PósGraduação em Eng. Civil (consolidados), que hoje funcionam no Campus Santa Mônica;

•

Transferência dos cursos e atividades da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design (FAUeD),
Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores (consolidados) e Pós-Graduação em Arquitetura
(REUNI), que hoje funcionam no Campus Santa Mônica;

•

Transferência dos cursos e atividades da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Eng. Elétrica,
Eng. Biomédica e Pós-Graduação em Eng. Elétrica (todos consolidados), que hoje funcionam no
Campus Santa Mônica;

•

Implantação de novos prédios para Centros de Pesquisa, aprovados em editais de fomento (CT-Infra
e demais).

* A transferência das unidades e suas atividades deverá ser pactuada por comissão constituída pelos
Conselhos Superiores, responsável pela para utilização das áreas remanescentes nos câmpus atuais pelas
transferências, considerando o diagnóstico e a demanda atual.
Demanda de Salas de Aula e Infraestrutura acadêmica
1ª Etapa: 2011/2014:
Turno
Unidade

Curso

FAEFI Educação Física
Fisioterapia
FAMEV Med. Veterinária

Ingresso Períodos

M/T

N

I

Estudantes Salas aula

40

10

400

400

5

40

10

400

400

5

40

10

400

400

5
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Zootecnia

40

10

400

400

5

15
(anual)

4

30

30

1

40

10

400

400

5

Eng. Ambiental

40

10

400

400

5

PG Agronomia

33
(anual)

4

66

66

1

20

10

200

200

5

PG Ciências
Veterinárias
ICIAG Agronomia

FEMEC Eng. Aeronáutica
Reserva técnica de salas (20%)

7

TOTAL
2.696
2.696
44
* O número de salas em período integral considera os projetos pedagógicos que prevêem, no caso desses
cursos, aulas em períodos ímpares pela manhã e períodos pares à tarde (ou vice-versa) com oferta de
atividades extracuriculares e aulas práticas em laboratórios de ensino no contraturno.
Número de estudantes de acordo com o cronograma de implantação/ transferência:
2011
2012
2013
Unidade
FAEFI
FAMEV

ICIAG

FEMEC

Curso

2014

1º P.

2º P.

1º P.

2º P.

1º P.

2º P.

1º P.

2º P.

Educação Física

-

-

-

100

200

300

400

400

Fisioterapia

-

-

-

100

200

300

400

400

Med. Veterinária

-

-

200

400

400

400

400

400

Zootecnia

-

-

200

240

280

320

360

400

PG Ciências Veterinárias

-

-

30

30

30

30

30

30

Agronomia

-

-

200

400

400

400

400

400

Eng. Ambiental

-

-

200

240

280

320

360

400

PG Agronomia

-

-

66

66

66

66

66

66

Eng. Aeronáutica

-

-

100

120

140

160

180

200

TOTAL

996

1.696 1.996 2.296 2.596

2.696

2ª Etapa: 2015/2020:
Total por Turno
Unidade

Curso

Ingresso Períodos M/T

N

I

Estudantes Salas aula

FACOM Ciência da Computação

50

8

400

400

4**

Sistemas de Informação

60

8

480

480

4**

PG Computação

20

4

40

40

1

40

10

400

400

5

Eng. Mecatrônica

20

10

200

200

5

PG Mecânica

40

4

40

40

1

FEMEC Eng. Mecânica
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FECIV Eng. Civil

45

10

450

450

5

PG Eng. Civil

28

4

56

56

1

FEELT Eng. Elétrica

80

10

800

800

5**

Eng. Biomédica

30

10

300

300

5**

PG Elétrica

36

4

72

72

1

35
(anual)

10

175

175

5

25
(anual)

8

100

100

4

-

-

20

20

1

FAUeD Arquitetura e Urbanismo
Design
PG Arquitetura

-

-

Reserva técnica de salas (20%)
TOTAL
** Salas com capacidade para 60 alunos

5
-

-

-

3.513

3.513

33

Com base nesses dados é possível estimar a demanda acadêmica em:
• 77 salas de aulas, a maioria com capacidade para 40 estudantes e um número menor que comporte
até 60 ou 80 estudantes;
• mais de 200 Laboratórios de ensino, pesquisa e pós-graduação e extensão, considerado o
quantitativo atual ocupado por unidades acadêmicas mantenedoras dos cursos que serão
transferidos para o Câmpus Glória e a demanda prevista de acordo com o programa REUNI
(conforme Anexo I);
• cerca de 170 salas de professores (2 gabinetes por sala), considerado o quantitativo de professores
para 2014, de acordo com o programa REUNI (conforme Anexo I);
• além de laboratórios de informática e Auditórios, conforme quantitativos de cursos e estudantes, em
quantidade baseada em indicador a ser definido.
Dados sobre Edificações da 1ª Etapa, com orçamento aprovado para execução em 2011/2012
a) Projeto do bloco multiuso dos cursos de Educação Física e Fisioterapia
Área total construída: 6.746,71 m²
20 salas de aula
3 auditórios de 95 lugares cada,
1 biblioteca
6 coordenações de núcleo
Secretarias e coordenações das duas graduações, pós graduação e extensão, diretoria
18 salas de professores
9 laboratórios
laboratório de informática
b) Projeto do bloco multiuso dos cursos de Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia, Engenharia
Ambiental e Engenharia Aeronáutica
Área total construída: 4.855,43 m²
17 salas de aula
4 salas técnicas
1 biblioteca
7 salas administrativas
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1 cantina
32 salas de professores, coordenações e diretorias
1 xerox
2 copas
2 dml
2 almoxarifados
c) Bloco de salas de aula e auditórios
Área total construída: 7.460,44 m²
1 auditório: 266 lugares (com copa, depósito áudio visual e coffe break)
50 salas de aula de 54,8 m²
4 salas de aula de 110 m²
6 salas de aula de 36 m²
6 salas técnicas
6 dml
6 conjuntos de sanitários (fem. e masc.)
d) Projeto do bloco do curso de Eng. Aeronáutica
Área total construída: 3.951,40 m²
9 Laboratórios de ensino/pesquisa (sendo 2 laboratórios com alto ruído)
3 Laboratórios de informática
28 salas de docentes
4 salas de reunião
12 salas administrativas
1 cantina
1 auditório (para 99 lugares)
4 DML
8 banheiros
e) Prédio Laboratórios/ Centro de Pesquisa (CT-Infra)
Centro de Imagens (FEELT, FAEFI, FAFCS):
Centro Bioagropec (INBIO, ICIAG, FAMEV): Biotecnologia aplicada à agricultura e pecuária
Relação proposta de edificações a serem projetadas para construção até 2014
a) Restaurante Universitário
b) Biblioteca
c) Prédio para Apoio Prefeitura (vigilância, limpeza e setor de manutenção)
d) Prédio administrativo para Prefeitura e CTI (data center e setor tecnologia)
e) Garagem
f) Almoxarifado
Propostas de Edificações a serem projetadas e executadas entre 2011 e 2020
Equipamentos de infraestrutura
Portarias de acesso
Estação de Tratamento de Esgoto
Central de Resíduos e Compostagem
Reservatório de drenagem
Caixa d'água (mirante, relógio)
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Portal de entrada ou Marco do Campus
Outros equipamentos
Centro de Convenções
Hotel
Pista de aeromodelismo
Hospital Veterinário
Centro de Educação Ambiental
Estação Meteorológica
Teatro
Museus
Centros de convivência
Praças
Parque de Ciência e Tecnologia

Condicionantes Urbanísticas – Prefeitura Municipal
PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, Estudo Técnico para implantação do Câmpus Glória, abril de 2010.
De acordo com a Lei Complementar nº. 245/2000, 30/11/2000, artigo 6º, parágrafo 2º, a aprovação de
desmembramentos, remanejamentos, ou implantação de empreendimentos em área não parcelada, estão
sujeitos à prévia elaboração de estudos técnicos pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.
A referida secretaria emitiu um Estudo Técnico para a implantação do Câmpus do Glória em 22/04/2010, com
as seguintes diretrizes:
Uso e Ocupação do Solo
De acordo com a Lei Complementar nº. 245/2000 – Lei de Parcelamento e Zoneamento do Uso e Ocupação
do Solo:
•
•

O uso é classificado como Equipamento Social e Comunitário Especial – E3;
A área encontra-se na Zona de Serviços, sendo que os índices urbanísticos para a referida área são:
- Taxa de ocupação = 70%;
- Coeficiente de aproveitamento = 1,4.
• Considerando o artigo 24 da referida lei, a área não deverá doar o percentual de 17% de áreas para
uso público, entretanto, deverá reservar 10% (dez por cento) da área total, excluídas as áreas de
preservação permanente, para recreação e ajardinamento de uso privado;
• Deverá constar na matrícula e no projeto arquitetônico a expressão: “Esta gleba não doou áreas de
uso institucional e de recreação”.
Planejamento Viário
De acordo com a Lei Complementar nº. 374/2004 – Sistema Viário da Cidade:
As rodovias BR-050 (Uberlândia-Uberaba) e BR-365 (Uberlândia-Patrocínio) possuem faixa de domínio de
80,00 metros, sendo 40,00 metros para cada lado;
Externa a essa faixa, deve ser preservada uma área não edificante de 20,00 metros de largura para
implantação da via marginal;
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Os acessos de entrada e saída devem ser aprovados pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura e
Transporte;
Deverão ser implantadas ciclovias ao longo das vias marginais (a largura da faixa de ciclovia, de acordo com
a legislação, deve ser de 3m);
Para estacionamentos, são 2 vagas para cada 50 m² de área construída.
Meio Ambiente
Caso haja intervenção em Área de Preservação Permanente, do Córrego do Glória, a mesma deverá ser
deliberada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA, sendo necessário
apresentar medidas compensatórias, conforme Resolução CONAMA 369/2006;
O diagnóstico ambiental da área deverá contemplar a Resolução CODEMA 001/2005 Anexo I e a Lei
Complementar nº. 495/2009 Anexo I, devendo ser elaborado por profissionais habilitados.
Energia Elétrica e Iluminação Pública
•

Antes da construção do empreendimento deverá solicitar à CEMIG análise da carga a ser ligada e
apresentação das condições técnicas e comerciais para adequação na rede de energia elétrica que o
atenderá.

Água Potável e Esgotamento Sanitário
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Água Potável
Os projetos deverão obedecer às normas do Decreto nº. 2260/1982, Código de Instalações
Hidráulicas do Município de Uberlândia, devendo ser encaminhados para aprovação do DMAE.
Com a previsão de 3.000 alunos e o uso de 50 litros de água por aluno ao dia, o órgão municipal
estima-se um uso total de 150.000 litros/dia;
Existe uma adutora de 300 mm, que corta a área, com pressão em torno de 15 m.c.a, sendo possível
a interligação ao sistema público de abastecimento de água;
As redes internas deverão ser projetadas em tubo PVC-JE classe 15 (PBA), com diâmetro mínimo de
50 mm (2”), sendo admitidas derivações domiciliares de até 10 mm.
A profundidade mínima para as redes é de: a) 60 cm para redes de 50 mm (2”), b) 70 cm para redes
de 75 mm (3”), c) 80 cm para redes de 100 mm (4”), d) 120 cm para redes de 150 mm (6”) e e) 80 cm,
para redes com diâmetro menor ou igual a 100 mm (4”), na travessia de ruas e/ou avenidas.
Em relação ao uso de hidrantes deverá atende a instrução técnica nº 29, conforme orientações do
Corpo de Bombeiros.
Esgotamento Sanitário
Existe um interceptor de esgoto à margem da BR-365, o qual se encontra no limite de sua
capacidade. A interligação deverá ser feito no emissário existente de 600 mm na Rua Saldanha
Marinho, junto ao Camaru.
Caso não seja possível o esgotamento sanitário por queda natural, da área ou de algum setor da
área, que se encontre em cotas inferiores ao ponto de ligação (emissário público) deverá ser prevista
no projeto a construção de Estações Elevatórias de Esgoto.
As redes internas coletoras de esgoto deverão ser projetadas com diâmetro mínimo de 150 mm (6”),
localizadas no eixo central das vias.
As redes serão únicas para as vias com largura de até 20 m (vinte metros), para as vias com largura
superior, será necessária a implantação de redes duplas, uma em cada calçada.
No serviço de implantação das redes de esgoto, definida a localização dos acessos e/ou vias
públicas, as mesmas deverão ficar com o ponto de ligação em edificação/bloco, já preparado para
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futura utilização, antes da pavimentação.
•
•
•
•

Drenagem Pluvial
O projeto de drenagem pluvial deverá contemplar toda a área da bacia hidrográfica contribuinte da
ÁREA, a ser definida quando da efetiva elaboração das diretrizes.
O empreendedor deverá apresentar todos os projetos de engenharia na Secretaria de Obras, com
todos os detalhamentos das obras internas e externas ao empreendimento.
O projeto de drenagem deverá contemplar toda a bacia hidrográfica contribuinte da área.
A drenagem pluvial deverá ser encaminhada para o corpo receptor do Córrego do Glória e o
lançamento se dará por meio de sistema de dissipação de energia.

Diretrizes de Ocupação – COPDIR/UFU
UFU/CONDIR – Relatório Final da Comissão Desenvolvimento Físico-Ambiental UFU. Proposta de
Desenvolvimento Físico-Ambiental UFU. Abril de 2010.
Zoneamento e Ocupação
• Recomenda-se a definição de parâmetros como: taxa de ocupação coeficiente de aproveitamento do
solo e taxa de permeabilidade. Sendo esses parâmetros definidos a fim de manter qualidade físicoambiental no campus. (Relatório Final, pág. 22);
• Deverão ser priorizados os projetos integrados que atendam mais de uma unidade acadêmica, mas
que devem ser projetados para o Campus Glória, considerando a falta de espaço dos campi atuais.
(Relatório Final, pág.31);
• Para as novas construções deve-se criar um código de obras específico com normas e diretrizes,
sendo este elaborado por profissionais capacitados, como técnicos e engenheiros. Alem do código
interno para construções, as obras nos campi da UFU deverão seguir a legislação municipal.
(Relatório Final, pág. 22);
• Para as novas construções deve-se estimular e inclusão de novas tecnologias, sendo indicada a
contratação de consultoria especializada nas ocasiões de necessidade, assim como a promoção de
concursos de projetos arquitetônicos, estimulando a diversidade no campus. (Relatório Final, pág.
28);
• Todo projeto a ser implantado na área do campus deverá conter uma planta de implantação da
edificação, contendo as dimensões, representação do arruamento do perímetro, curva de nível de
metro em metro e quadro de áreas. Além de serem assinadas por um profissional habilitado e
registrado no CREA. (Estudo Técnico, pág.13)
Salas para uso acadêmico
• Deve-se observar a gestão de salas para que os espaços sejam bem aproveitados, visando o uso
pleno de todas as salas em cada período do dia. (Relatório Final, pág. 24);
• As áreas destinadas para espaços voltados à educação devem seguir regras específicas de
planejamento e orientados por alguns padrões, como:
- para salas de aula, áreas de 1,2 m² a 1,5 m² por aluno;
- laboratórios de informática 5m² por aluno;
- laboratórios diversos 4m²;
- espaços de apoio, como sanitários, copas, serviços em geral devem ser considerados de acordo
com os cálculos de necessidade específica;
- para circulação considerar 25% de área construída. (Relatório Final, pág. 22)
• As salas destinadas aos professores devem conter 6 m² para cada professor, de acordo com a norma
estipulada pelo MEC
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•
•
•
•

Para salas de atendimento ao aluno, deve ser previsto um módulo para cada doze docentes
(Relatório Final, pág. 25)
Nos projetos de salas de aulas, considerar a introdução de espaços comuns nos projetos de blocos
para uso específico, tais como, anfiteatros, lanchonetes e áreas de convivência (Relatório Final, pág.
11 e 12)
Definir espaços para atividades de almoxarifado, tais como: salas de espera, arquivos e depósitos, a
fim de proporcionar espaços de uso mais organizados, melhorar as condições de preservação dos
materiais e evitar a ocupação de espaço desnecessário nas salas. (Relatório Final, pág. 26)
As edificações provisórias ou ineficazes deverão ser consideradas para a demolição a fim de ceder
espaços para construções de maior gabarito ou mais necessárias, voltadas a atender a demanda dos
cursos. (Relatório Final, pág. 18)

Laboratórios
• Para a definição e planejamento dos laboratórios devem-se considerar três tipos de laboratórios: de
ensino, de informática e de pesquisa. (Relatório Final, pág. 28)
• A construção de laboratórios para pesquisa acadêmica deve ser definida por prioridade através de
cada unidade acadêmica, devendo atender as demandas emergências das unidades acadêmicas.
(Relatório Final, pág. 29)
• Os laboratórios de informática de uso geral devem receber prioridade de construção, uma vez que
necessitam de menor manutenção e contratação de técnicos específicos. (Relatório Final, pág. 31)
• A instalação de hotspots wireless é recomendada para atender a demanda de usuários de
computadores portáteis na universidade. (Relatório Final, pág. 31)
Estacionamentos
• Para as construções de estacionamentos, propõe-se uma definição de 30% do numero de vagas de
estacionamentos do total de estudantes, ou seja, três vagas para cada dez alunos. (Relatório Final,
pág. 10);
• Para a construção dos estacionamentos, dar preferência para pisos que permitam intercalar forração
vegetal e prever o plantio de espécies arbóreas nativas de crescimento rápido, dessa forma
aumentando o conforto do usuário alem de permitir a absorção da água das chuvas pelo solo.
(Relatório Final, pág. 11);
• A partir da definição das áreas que serão ocupadas por construções feitas, áreas “non aedificandi”,
como praças, áreas de convivência e áreas verdes, elaborar projetos para novos estacionamentos.
• Deverá haver mudanças de paradigma em relação ao uso de outros meios de transporte como
sistema de transporte coletivo (Relatório Final, pág. 11);
• Incentivar a comunidade universitária residente nas proximidades do campus a caminhar ao invés de
utilizar carros para se deslocar para a universidade e contribuir com a segurança do entorno do
campus. (Relatório Final, pág. 18)
Área verde e paisagismo
• Deve-se considerar um equilíbrio entre as áreas construídas e espaços vazios, buscando uma maior
qualidade espacial e ambiental para os usuários. (Relatório Final, pág. 18)
• Devem ser considerados como áreas de encontro os espaços abertos, arborizados e ajardinados,
proporcionando também a conexão entre vários pontos da UFU. Devem ser previamente propostas
áreas verdes e espaços ao ar livre, considerando como área “non aedificandi”, preservando esses
espaços. (Relatório Final, pág. 18)
• O equilíbrio entre área construída e espaços vazios deve ser garantido a fim de buscar uma maior
qualidade espacial e ambiental atualmente e no futuro. (Relatório Final, pág. 18)
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Espaços comunitários
• Com a adesão da UFU ao REUNI, a necessidade de ampliação de espaços especializados se tornou
significativo. Por isso deverá contemplar espaços de uso comum nos projetos arquitetônicos de
blocos de salas de aula a serem construídos, como: anfiteatros, lanchonetes e áreas de convivência.
(Relatório Final, pág. 12)
• Deve-se reforçar o eixo de pedestres no campus por meio de caminhos que interligam as áreas
comuns aos espaços especializados e entre vários pontos da UFU, devendo-se incluir nesse trajeto
as praças, espaços ajardinados e arborizados. Sendo que todas as áreas verdes devem ser
conservadas e requalificadas, recebendo manutenção com a frequência necessária. (Relatório Final,
pág. 15)
• Os espaços abertos devem formar também espaço de conexão, interligando varias áreas do campus,
constituindo um eixo de passagem para os pedestres, incentivando o deslocamento sem a
necessidade do carro. (Relatório Final, pág. 15).
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ANEXO I
Relação da área edificada atual das unidades e órgãos a serem transferidas para o Campus Glória
Número docentes (2010) Número REUNI (2014)

FAEFI

Cursos

22

25

2

Quantidade

Área construída

Índice

30

8.145,16

271,51

Salas de Docentes

10

136,85

13,69

Multiuso

1

9,18

9,18

Estudantil

3

57,06

19,02

Salas administrativas

10

360,72

19,02

1

142,41

142,41

Laboratórios Ensino Grad.
Laboratórios Ensino Pós
Lab. Pesquisa/ Extensão

Prestação de Serviços
Anfiteatro/ Auditório

Número docentes (2010) Número REUNI (2014)

FEMEC

Cursos

49

56

4

Quantidade

Área construída

Índice

39

1.110,36

28,47

Lab. Pesquisa/ Extensão

44

1956,68

44,47

Salas de Docentes

34

853,85

25,11

Multiuso

4

167,12

41,78

Estudantil

8

155,01

19,38

Laboratórios Ensino Grad.
Laboratórios Ensino Pós
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Salas administrativas

14

287,85

20,56

1

50.32

50,32

Prestação de Serviços
Anfiteatro/ Auditório

Número docentes (2010) Número REUNI (2014)

ICIAG

Cursos

30

39

3

Quantidade

Área construída

Índice

Laboratórios Ensino Grad.

19

1.253,68

65,98

Laboratórios Ensino Pós

2

22,29

11,15

Lab. Pesquisa/ Extensão

4

214,31

53,58

Salas de Docentes

13

230,27

17,71

Multiuso

2

47,26

23,63

Estudantil

1

35,98

35,98

Salas administrativas

4

126,35

31,59

Prestação de Serviços

2

53,55

26,78

Anfiteatro/ Auditório

Número docentes (2010) Número REUNI (2014)

FAMEV

Cursos

44

56

3

Quantidade

Área construída

Índice

Laboratórios Ensino Grad.

12

669,18

55,77

Laboratórios Ensino Pós

1

17,55

17,55

Lab. Pesquisa/ Extensão

1

48,01

48,01

Salas de Docentes

12

218,62

18,22

Multiuso

2

101,80

50,9

Estudantil

2

31,57

15,79

Salas administrativas

7

101,71

14,53

Prestação de Serviços

Hospital Veterinário

1.399,84

Anfiteatro/ Auditório

Número docentes (2010) Número REUNI (2014)

FACOM
Laboratórios Ensino Grad.

Cursos

31

48

3

Quantidade

Área construída

Índice

3

161,26

53,75
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Laboratórios Ensino Pós
Lab. Pesquisa/ Extensão

6

215,88

35,98

Salas de Docentes

13

298,90

22,99

Multiuso

3

135,24

45,08

Estudantil

3

68,66

22,89

Salas administrativas

8

178,85

22,36

Prestação de Serviços
Anfiteatro/ Auditório

Número docentes (2010) Número REUNI (2014)

FECIV

Cursos

29

35

2

Quantidade

Área construída

Índice

Laboratórios Ensino Grad.

14

1.401,58

100,11

Laboratórios Ensino Pós

4

491,11

122,78

Salas de Docentes

13

327,16

25,17

Multiuso

1

48,66

48,66

Estudantil

2

54,60

27,3

Salas administrativas

5

151,53

30,31

1

113,61

113,61

Lab. Pesquisa/ Extensão

Prestação de Serviços
Anfiteatro/ Auditório

Número docentes (2010) Número REUNI (2014)

FEELT

Cursos

50

58

3

Quantidade

Área construída

Índice

Laboratórios Ensino Pós

13

470,03

36,16

Lab. Pesquisa/ Extensão

24

1.198,05

49,92

Salas de Docentes

47

381,54

8,12

Multiuso

3

41,46

13,82

Estudantil

3

223,61

74,54

Salas administrativas

10

149,81

14,98

Prestação de Serviços

1

173,91

173,91

Anfiteatro/ Auditório

1

121,00

121

Laboratórios Ensino Grad.
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Número docentes (2010) Número REUNI (2014)

FAUeD

Cursos

25

26

2

Quantidade

Área construída

Índice

4

221,40

55,35

Lab. Pesquisa/ Extensão

3

132,02

44,01

Salas de Docentes

1

57,13

57,13

Multiuso

2

92,70

46,35

Estudantil

1

18,00

18,00

Salas administrativas

6

108,00

18,00

Geral

Local

Área construída

Restaurante Universitário

Santa Mônica
Umuarama

1.229,77
2.069,54

Bibliotecas

Santa Mônica
Umuarama
Educação Física

5.636,80
4.395,30
325,13

Apoio (Limpeza,
Manutenção, Vigilância)

Santa Mônica
Umuarama

120,99
937,76

Prefeitura Universitária

Santa Mônica
Umuarama (Dirob)

348,00
2.348,23

CTI/ Nupro

Santa Mônica e Umuarama

826,71

Almoxarifado

Umuarama

1.292,39

Garagem

Umuarama

94,08

Laboratórios Ensino Grad.
Laboratórios Ensino Pós

Prestação de Serviços
Anfiteatro/ Auditório

* Dados do número de professores do Relatório REUNI 2010 e Distribuição de vagas docentes (disponível
em: www.reuni.ufu.br)
* Dados de áreas ocupadas, constantes do Diagnóstico do Espaço Físico da UFU

