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A UFU conta com 378 laboratórios 
de ensino e pesquisa

Vista aérea do Parque 
do Sabiá e da cidade

Investimentos em tecnologia 
da informação

Biblioteca do Câmpus 
Santa Mônica

No coração do Brasil encontra-se Uberlândia, uma das cidades mais importantes 

do país, cercada por grandes capitais como São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e 

Goiânia, em um raio de apenas 600 km do município concentra-se  58% do PIB 

nacional e mais de 80 milhões de consumidores.

Com mais de 600 mil habitantes, a cidade é destino para vários estudantes do Brasil 

e do exterior, são mais de 50.000 alunos em graduação e pós-graduação, mais de 

20 instituições instaladas na cidade que oferecem ensino superior à população.

A Universidade Federal de Uberlândia ao longo do seus 34 anos se tornou referência 

em ensino público gratuito e de qualidade, e conta hoje com 1.568 docentes, 23.623 

estudantes e 3.265 técnicos. Oferecendo vagas anuais em 67 cursos de graduação, 

29 de mestrado e 14 de doutorado, nas áreas de humanas, exatas, agrárias e 

biomédicas, além de cursos de extensão e pós-graduação lato sensu.

Com o objetivo de se concretizar como polo educacional do Brasil Central, a 

UFU apresenta seu novo projeto, o Câmpus Glória, que integra sustentabilidade, 

mobilidade e educação em uma área de 3 milhões de metros, consolidando-a como 

uma das maiores universidades do país e um centro de excelência em educação para 

todos os estudantes brasileiros e estrangeiros.

Uma Universidade Federal 
no coração do Brasil

Campinas
Unicamp

Ribeirão Preto
USP

São Paulo
USP

Rio de Janeiro
UFRJ / UFF

Belo Horizonte
UFMG

Uberlândia
UFU

Brasília
UnB

Goiânia
UFG

Uberlândia

Brasília (DF) - 422 km 
Universidade de Brasília - UnB

Belo Horizonte (MG) - 534 km 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

Rio de Janeiro (RJ) - 960 km 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Universidade Federal Fluminense - UFF

Ribeirão Preto (SP) - 278 km
Universidade de São Paulo - USP 

São Paulo (SP) - 660 km
Universidade de São Paulo - USP

Campinas (SP) - 496 km 
Universidade de Campinas - Unicamp 

Goiânia (GO) - 338  km 
Universidade Federal de Goiás - UFG

Áreas verdes promovem qualidade de vida

Maior polo atacadista da América Latina

Foto da capa: Prof. Ma. Francielle Batista da Silva, Faculdade de Engenharia Química da UFU
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Ampla estrutura para 
grandes eventos

Educação pública 
de qualidade

Vista geral da implantação 
do Projeto Câmpus Glória

Efeitos benéficos sobre o seu entorno imediato, conectando o Câmpus à cidade. Promovendo a integração flúida com seus usuários e com a comunidade.

Integrado e Aberto

O projeto busca a harmonização das edificações com o meio ambiente por meio de construções sustentáveis e infraestrutura verde, além de proteção e 

ampliação das áreas verdes existentes no local.

Sustentável e Contemporâneo

Centros de pesquisa ajudarão a viabilizar um novo polo tecnológico em Minas Gerais. Também será disponibilizada internet de qualidade e gratuita para 

região, conectando toda a comunidade universitária à rede mundial. 

Tecnológico e Dinâmico

Seu desenho integra planejamento urbano alinhado às melhores possibilidades de interação, aprendizado e criatividade. O Câmpus irá garantir acesso à 

cultura, esporte e lazer à comunidade universitária e externa. 

Criativo e Inovador

Além de ser instalado entre duas regiões de baixa renda e carentes de equipamentos públicos, a construção do Câmpus alia-se à crescente demanda de 

jovens pelo acesso à universidade, representando uma das melhores maneiras de aproveitar esta oportunidade em prol do desenvolvimento do país.

Necessário e Vantajoso

Câmpus Glória

Prédios com condições adequadas para estudo, pesquisa e 

convivência, proporcionarão oportunidades de contemplação, 

reflexão e entretenimento em um mesmo espaço. Cursos 

com grandes quantidades de estudantes terão espaços físicos 

compatíveis com as suas necessidades.

Completo e Funcional
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Prof. Dr. Valder Stefani Júnior, pesquisador 
1A do CNPq, coordenador do INCT - 
Estruturas Inteligentes em Engenharia

Estrutura e equipamentos modernos

Infraestrutura verde e sustentável

Eixo Central do Câmpus 
Glória com transporte VLT

Sustentabilidade e beleza em 
harmonia com o Câmpus

Projeto do novo Complexo 
das Engenharias

A UFU compreende a importância dos profissionais de engenharia no atual 

processo de crescimento econômico do país, por isso pretende expandir a 

formação de engenheiros visando suprir essa demanda

Complexo
das Engenharias

Considerando a importância do agronegócio e da produção de alimentos

na economia brasileira e na região em que se encontra a universidade, a UFU 

cria um ambiente destinado à produção de pesquisa aplicada e a formação 

de profissionais das áreas de ciências agrárias, veterinárias e ambientais.

Centro de Ciências Agrárias 
e da Terra

O câmpus contará com um eixo central destinado aos pedestres, ciclistas 

e veículo de transporte coletivo. Este espaço irá conectar o câmpus nos 

sentidos Norte-Sul, valorizando assim as áreas de convivência, encontro e 

além da diversidade dos usuários.

Eixo Central - VLT

Ampliação da Central de Línguas para atender

a  5 mil estudantes simultaneamente e dar 

suporte à internacionalização da UFU. 

Central de Línguas
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Áreas de alimentação

Moradia estudantil e previsão de 
Hotel-escola para o curso de Turismo

Centro de Convenções terá 
estrutura funcional e moderna

Eixo de Serviços oferece 
variade e comodidade

Vista parcial do 
Câmpus Glória

Praça para shows 
e eventos

O eixo de serviços foi projetado para interligar o câmpus no sentido 

Oeste-Leste e promover comodidade aos usuários. Nele as pessoas irão 

encontrar estabelecimentos como bancos, xerox, praças de alimentação, 

farmácia, correios, entre outros. Além de espaços públicos como 

Biblioteca, Restaurante Universitário, Centro de Convivência e etc.

Eixo de Serviços

O prédio será destinado à acomodação de estudantes vindos de outras 

cidades do Brasil e do mundo. Propiciando condições para que os 

estudantes possam ingressar e permanecer nos cursos.

Moradia Estudantil

Uma estrutura totalmente moderna para recepcionar eventos de cunho 

acadêmico realizados pela UFU, disponibilizando a todos, principalmente os 

estudantes, a oportunidade de participarem de debates, seminários, palestras 

e outras realizações destinadas a este novo espaço.

Centro de Convenções

Com intuito de promover e democratizar a cultura e o 

lazer, o Câmpus Glória contará com uma praça destinada 

para shows e grandes eventos. 

Área para eventos

Mais cultura aos estudantes
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Prioridade aos pedestres e ciclistas

Vias de rápido acesso

Área verde promove a divulgação da ciência

Acessível a todos

Adequado ao ensino e à recepção 
de grandes eventos esportivos

Acesso fácil, seguro e em acordo 
com as normas ambientais

Um área destinada a preservação do meio ambiente e difusão da ciência, 

promovendo conhecimento e entretenimento com atividades para as 

pessoas, tais como exposição sobre ciência, tecnologia e cultura. Será 

também um espaço de atração turística gerando emprego e renda.

Parque das Ciências Expediente

Com vias expressas e o projeto da construção do viaduto sobre a BR-050, o acesso 

ao Câmpus terá maior fluidez e circulação.  Além da interligação com o Terminal 

Santa Luzia, que permitirá acesso rápido por transporte público, bicicletas ou mesmo 

caminhada, com um tempo de trajeto não superior a 10 minutos. 

Mobilidade e Acesso

Uma estrutura completa para atividades acadêmicas e para atender 

desde a comunidade universitária e a população em projetos de inclusão 

social, até atletas de alto rendimento, olímpicos e paraolímpicos. O novo 

espaço contará com piscinas, quadras poliesportivas, ginásio, pista de 

atletismo e área para hipismo.

Centro Esportivo

Desenvolvimento sustentável e educação. Ocupará o equivalente a 5% da 

área urbana de Uberlândia, e ações para preservar, conservar, proteger e 

recuperar o meio ambiente, o câmpus disponibilizará mais qualidade de vida 

para seus usuários e moradores dos bairros vizinhos.

Área de Proteção Ambiental

Presidenta da República
Dilma Rousseff

Vice Presidente
Michel Temer

Ministro da Educação
Aloísio Mercadante

Secretário-Executivo
Henrique Paim

Secretário de Ensino Superior
Amaro Henrique Pessoa Lins

Universidade Federal de Uberlândia

Reitor:
Alfredo Júlio Fernandes Neto

Vice-reitor:
Darizon Alves de Andrade

Pró-reitor de Planejamento e Administração:
Valder Steffen Júnior

Pró-reitor de Recursos Humanos:
Sinésio Gomide Júnior

Pró-reitor de Graduação:
Waldenor Barros Moraes Filho

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação:
Alcimar Barbosa Soares

Pró-reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis:
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Prefeito Universitário:
Renato Alves Pereira

Secretária Geral:
Elaine da Silveira Magali
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