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PROJETO CAMPUS GLÓRIA DA UFU
O projeto Campus Glória é uma ação da Universidade Federal de Uberlândia para discutir, de forma 
participativa, a elaboração do Plano Diretor Físico-Territorial do Campus Glória, onde constarão os 
princípios, diretrizes, normas, instrumentos e mapas de propostas para a ocupação do novo campus 
da UFU em Uberlândia.

Esse trabalho foi iniciado em junho de 2010, com a definição pela Administração Superior da UFU, 
de que o Plano Diretor será elaborado por uma equipe interna multidisciplinar, composta por 
professores, técnicos administrativos, estudantes estagiários e colaboradores.

As etapas de elaboração do Plano Diretor compreendem a definição da área do câmpus e dos 
acessos, a realização de diagnóstico físico-territorial, a elaboração de proposta de morfologia, 
zoneamento e ocupação da área, a realização de estudo de impacto ambiental – EIA, o 
licenciamento ambiental e urbanístico do câmpus, a definição de prioridades, princípios e diretrizes 
gerais para implantação do Campus Glória, tudo isso, envolvendo a comunidade universitária e 
colaboradores com experiências em planejamento de outras universidades e profissionais da cidade 
e região.

1. ESTRUTURA FÍSICA ATUAL

A Universidade Federal de Uberlândia é uma instituição de ensino superior público, criada em 1969 
(federalizada em 1978) com sede na cidade de Uberlândia/MG, e um câmpus avançado na cidade 
de Ituiutaba/MG.

Suas instalações encontram-se hoje estruturadas em 4 (quatro) câmpus: Santa Mônica, Umuarama, 
Educação Física e Pontal (Ituiutaba); e em 3 (três) fazendas experimentais: Fazenda do Capim 
Branco, Fazenda Água Limpa e a Fazenda do Gloria, além de uma reserva ecológica: Estação 
Ecológica do Panga.

Além disso, possui duas unidades administrativas: Engenheiro Diniz e Duque de Caxias, no qual 
funcionam algumas atividades relacionadas à gestão administrativa e financeira, mas que estão 
sendo progressivamente transferidas para os câmpus. 

A UFU ainda conta com 2 (duas) Unidades Especiais de Ensino: Escola de Educação Básica – ESEBA 
e Escola Técnica de Saúde – ESTES, que oferecem educação infantil, ensino fundamental, educação 
para jovens e adultos na modalidade de supletivo para o ensino fundamental e médio, e educação 
profissional de nível médio, com formação inicial e continuada de trabalhadores da área de saúde.

No campus Santa Mônica concentram-se os cursos relacionados com as áreas de Engenharias, 
Ciências Exatas e da Terra e Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguísticas, Letras e Artes.

No campus Umuarama, os cursos ligados a área de Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde e a 
ESTES, além do Hospital de Clínicas (de Alta Complexidade), Hospital do Câncer, Hemocentro, 
Hospital Odontológico, Hospital Veterinário e Clinica Psicológica.

No campus Educação Física, os cursos de Educação Física e Fisioterapia, assim como a ESEBA e o 
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Centro Nacional de Excelência Esportiva que desenvolve projetos para o esporte olímpico e para-
olímpico.

No campus avançado do Pontal, situado na cidade de Ituiutaba-MG, concentram cursos com 
formação na área de Educação Básica e de pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento. 
Como nossas extensões, a UFU aprovou a criação e já iniciará atividades (em instalações 
temporárias) nos campi de Monte Carmelo e de Patos de Minas

As fazendas experimentais são utilizadas para o desenvolvimento de diversos projetos de pesquisa, 
monografias e trabalhos de mestrado/ doutorado e ainda é utilizada para aulas praticas para alunos 
dos cursos de graduação em Ciências Biológicas, Geografia, Medicina Veterinária e Agronomia, além 
de diversas atividades como plantio experimental de culturas, bovinocultura de leite, piscicultura, 
entre outros.

A Moradia Estudantil encontra-se em construção no bairro Tibery em terrenos de propriedade da 
universidade. A UFU ainda possui a propriedade de outros terrenos em diversos bairros como 
reservas para futuras ampliações.

Mapa de Localização dos câmpus e fazendas experimentais da UFU na cidade de Uberlândia/MG. Fonte: 
Arquivos DIROB (Diretoria de obras) – Organizado: Arq. Urb. Elaine Saraiva Calderari, 2009.
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2. CONTEXTO DA PROPOSTA

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) implantará nos próximos anos um novo câmpus 
universitário, localizado na atual fazenda experimental do Glória. Quando implantado o Campus 
Glória, todo o setor Sul da cidade de Uberlândia terá consolidada sua vocação para abrigar 
equipamentos e atividades de grande porte, especialmente educacionais.

A proposta de implantação de um câmpus universitário na área do Glória não é recente, tampouco 
inovadora. Na década de 1970, a Prefeitura de Uberlândia doou a fazenda do Glória, justamente 
para que a então UnU (Universidade de Uberlândia) pudesse implantar um câmpus único, tendo 
sido objeto inclusive de aprovação do Conselho Universitário e de pedido junto ao MEC.

Contudo, a falta de recursos financeiros impediu a implantação de um câmpus universitário, mas 
permitiu a utilização da área como uma fazenda experimental e uma reserva ambiental, onde tem 
sido realizadas importantes práticas de ensino, pesquisa e extensão.

A discussão sobre implantação de um câmpus no Glória só foi retomada em 2000 e 2001, com a 
elaboração de um documento sobre o planejamento futuro e a ocupação do espaço físico da UFU, 
com debate sobre propostas, inclusive de transferência de todas as atividades.

Em 2005, através da Resolução 07/2005 do Conselho Universitário que dispôs sobre o Plano de 
Gestão 2004-2008, a administração superior incluiu como meta, a elaboração de um plano de 
expansão física da UFU, incluindo a criação do Campus Glória.

Também em 2005, trabalhos técnicos-acadêmicos discutiram a proposta de implantação do Campus 
Glória, como o “Estudo de viabilidade urbanística da implantação do Campus Glória” das professoras 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFU, Maria Eliza Guerra e Giovanna Damis Vital e a 
dissertação “Desafios institucionais e municipais para implantação de uma cidade universitária: a 
Campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia”, do professor Élisson Prieto, então 
mestrando do curso de Geografia.

Após todas essas discussões, mas sem os recursos empregados e um projeto institucional definido 
para implantação de um câmpus na área do Glória, a situação permaneceu até a elaboração da 
proposta UFU de adesão ao REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Públicas), em 2007.

Diante da carência de espaço físico da UFU para a expansão de cursos e infraestrutura de pesquisa, 
o Conselho Universitário, por meio da Resolução n.º 18/2008, aprovou a criação do Campus Glória, 
em parte da área da fazenda. 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.

Com a constituição, em 2009, de comissão responsável pela elaboração de proposta de 
desenvolvimento físico-ambiental para a UFU, foram discutidas a transferências de unidades 
acadêmicas dos demais câmpus para o Glória e propostas de ocupação do Campus Glória, a serem 
orientadas por um Plano Diretor.

Importante destacar as Unidades Acadêmicas que aprovaram a transferência, total ou parcial, de 

http://www.campusgloria.ufu.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
Projeto Campus Glória

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco F, sala 258  – Campus Santa Mônica
Site: www.campusgloria.ufu.br

suas atividades, a saber: Faculdade de Medicina Veterinária (FAMEV), Instituto de Ciências Agrárias 
(ICIAG), Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FAEFI), Faculdade de Engenharia Mecânica 
(FEMEC), Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design (FAUeD) e, posteriormente, Faculdade de 
Computação (FACOM).

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.

3. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA

A Fazenda Experimental do Glória está localizada na parte sudeste do município de Uberlândia às 
margens da BR-050, no Km 78, entre as coordenadas 18º57’30”S e 48º12’0”W.

De acordo com o zoneamento urbano de Uberlândia, a área do Glória fica entre os setores Sul e 
Leste de Uberlândia, abrangendo uma porção de 64ha inserida o perímetro urbano no Setor Sul, 
contígua ao bairro São Jorge, e a maior parte em área rural somando aproximadamente 291ha, no 
entrocamento das BR's 050 e 365.

A área escolhida para implantação do câmpus é pertencente à Universidade Federal de Uberlândia, 
apesar de reunir diversas matrículas diferentes. No entorno da área encontramos:

• ao norte, a BR-365, Ferrovia Centro-Atlântica e vazio urbano com loteamentos residenciais 
de média renda em fase de diretrizes urbanísticas;

• ao leste, propriedades rurais particulares e de fundação de apoio da UFU (FAEPU, numa 
área de 279ha) e pelo Entreposto da Zona Franca de Manaus (área para grandes empresas, 
centro de atacado e distribuição e distrito industrial limpo)
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• ao sul, empreendimentos rurais de pequeno porte, pelo futuro prolongamento do anel viário 
Sul de Uberlândia e, mais à frente, pelo rio Uberabinha;

• a oeste, BR-050, com área residencial conhecida como “triângulo do Glória” (de propriedade 
da UFU, com 64ha) e pelos bairros São Jorge, Laranjeiras e Seringueiras (de baixa renda).

Os principais acessos à fazenda experimental do Glória são a avenida João Naves de Ávila para 
aqueles que vem dos setores Central, Oeste e Sul da cidade (acessando a fazenda no seu 
prolongamento que é a BR-365) e a BR-050 para aqueles que vem dos Setores Norte e Oeste.

Tabela de distâncias de pontos da cidade em relação à Fazenda do Glória
Ponto Distância Tempo*

Rodoviária 9 km 16 min
Praça Tubal Vilela (Centro) 8,7 km 15 min
Terminal Central (ônibus) 7,8 km 13 min
Campus Umuarama 10 km 13,5 min
Campus Educação Física 8 km 11 min
Campus Santa Mônica 6,3 km 8 min
Terminal Santa Luzia (ônibus) 1,9 km 2,5 min

A área para a qual está prevista a criação do câmpus abriga hoje diversas atividades:

a) Agricultura e criação de animais: destacando a existência de pastagens, galpões, cochos e 
ordenhas para pecuária leiteira, além de uma produção de frutas e hortaliças destinadas aos 
Restaurantes Universitários;

b) Reserva ambiental: incluindo mata de galeria e mata densa de cerrado que guardam as 
nascentes e quase toda a extensão do córrego do Glória (afluente da margem direita do rio 
Uberabinha), além de uma barragem que, nas décadas de 1950 e 1960, foi utilizada para 
abastecimento de água da cidade;

c) Parque esportivo: que abrigava as instalações da extinta Associação dos Servidores da UFU 
(ASUFUb) com piscinas, campos de futebol, quadras e edificações de lanchonetes e vestiários;

d) Área sem utilização: ocupando atualmente a maior parte da área, na porção mais próxima ao 
entroncamento das rodovias que foi objeto de retirada de grande quantidade de terra da construção 
do viaduto da BR-365 e nas porções mais próximas à sede da fazenda e à ASUFUb, ocupada por 
gramíneas e pasto sem uso, com algumas casas construídas.

Nas áreas hoje destinadas à agricultura e criação e no parque esportivo, há alguns exemplares de 
árvores de grande porte (que estão sendo mapeadas), cuja manutenção é desejável.

Os ventos predominantes na região são Nordeste, durante quase todo o ano e Sudoeste em 
períodos de inverno. A altitude na área varia entre 860 metros (na parte baixa, próxima ao parque 
esportivo da ASUFUb) a 936 metros (no plano próximo à BR-365), segundo a Carta Cachoeira do 
Sucupira de 1984 do IBGE.
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4. PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO CÂMPUS

A Universidade Federal de Uberlândia constituiu equipe própria para elaboração dos projetos 
arquitetônicos, urbanísticos e paisagístico, assim como o desenvolvimento do Plano Diretor Físico- 
territorial para a implantação do Campus Glória, formada por técnicos-administrativos da própria 
universidade, com apoio de professores, estagiários e técnicos contratados ad hoc, além de 
possíveis colaboradores externos convidados.

A opção por designar equipe própria da UFU para elaboração dos referidos projeto e plano, 
justifica-se pela orientação de especialistas e do próprio Ministério da Educação para dotar as 
universidades de corpo técnico preparado para planejar e gerir os espaços universitários1. Dessa 
forma, os recursos da universidade serão investidos na capacitação de servidores do quadro que, 
posteriormente, serão os responsáveis pela implantação do câmpus.

Para capacitação dos integrantes da equipe estão sendo realizadas visitas técnicas a outras 
universidades e custeados cursos de capacitação em Planejamento e Arquitetura Sustentável.

No desenvolvimento do Plano Diretor Físico-Territorial com a comunidade universitária e externa, 
serão realizados dois workshops, mesas redondas, oficinas e um seminário final, para levantamento 
de dados e discussão de ideias para o câmpus. Nestas oportunidades, contaremos também com a 
participação de professores e técnicos com experiências de outras universidades.

4.1. Projeto urbanístico
O projeto urbanístico da primeira etapa de implantação do Campus Glória é o documento básico 
para licenciamento urbanístico do câmpus junto à Prefeitura Municipal de Uberlândia e 
compreenderá a discussão sobre o zoneamento urbanístico, a concepção básica e os projetos 
arquitetônicos e complementares dos prédios que serão construídos em 2011:

1. Laboratórios do curso de Eng. Aeronáutica
2. Bloco Multiuso Veterinária e Agronomia (salas de aula e administração)
3. Bloco de pesquisa CT-Infra Imagens
4. Bloco Multiuso Educação Física e Fisioterapia (na área do parque esportivo ASUFUb)

Os projetos complementares abrangerão a infraestrutura inicial necessária para implantação do 
câmpus, incluindo:

1. traçado viário interno
2. sistema e redes de abastecimento de água potável
3. sistema de drenagem pluvial
4. sistema e redes de esgotamento sanitário e resíduos líquidos
5. gestão integrada de resíduos sólidos

1 Edgar A. Graeff (Anotações sobre Espaço-Tempo na Universidade Brasileira. In MEC. Campus Universitário – 
Textos. Brasília: CEDATE, 1984, pág. 81) afirma que “a construção do Campus deveria ser encarada como 
canteiro-laboratório, para reciclagem prática dos docentes, e estágios de treinamento em serviço dos alunos de 
Arquitetura e Engenharia e de outras áreas de conhecimento”. Na mesma obra Adílson C. Macedo (O Meio 
Ambiente Edificado e o Uso dos Espaços do “Campus”, 1984, pág. 66) destaca a necessidade de existir dentro da 
universidade um grupo de profissionais envolvido, não só com o projeto inicial do câmpus, mas que também 
acompanhem o dia-a-dia, vivam e convivam naquele espaço, com o intuito de propor soluções, adequações ou 
alterações que se façam necessárias.
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6. rede de energia elétrica e iluminação pública;
7. rede de telecomunicações.

A principal diretriz orientadora do projeto urbanístico do Campus Glória deverá ser a 
Sustentabilidade Ambiental das Construções e da Infraestrutura. Partindo da premissa de que a 
universidade deve ser cumprir um papel de educação e conscientização para formação do cidadão e 
ainda tornar-se referência no desenvolvimento sustentável, é fundamental o equilíbrio entre o 
ambiente natural e construído do câmpus, com a conservação dos recursos naturais e do 
patrimônio, a garantia de conforto ambiental, eficiência energética e convívio social e mudança de 
hábitos para práticas sustentáveis.

4.2. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA
O EIA/RIMA da primeira etapa de implantação do Campus Glória será elaborado por uma equipe 
técnica da própria universidade, multidisciplinar, composta por professores, estudantes e 
colaboradores, sob coordenação de empresas juniores da UFU.

O EIA deverá compreender:
- a descrição da propostas de implantação do câmpus (localização, vias de acesso, descrição geral 
das instalações, uso de recursos naturais, utilização do patrimônio existente, geração de resíduos e 
efluente, além da delimitação e caracterização da área diretamente afetada (ADA) e da área 
indiretamente afetada (AIA);
- o diagnóstico ambiental da área de influência e análise dos recursos ambientais, considerando os 
meio físico, o meio biológico e os ecossistemas naturais e o meio sócio-econômico;
- identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais (identificação, valoração e alternativas);
- identificação, análise e avaliação específica dos impactos de vizinhança no entorno do câmpus 
(adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, 
valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e 
iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural);
- proposição de medidas mitigadoras dos impactos negativos, de forma a minimizá-los ou eliminá-
los;
- programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos.

4.3. Plano Diretor Físico-Territorial
O Plano Diretor Físico-Territorial do Campus Glória será o documento que vai orientar todas as 
ações da universidade com relação à ocupação de espaços físicos da área, devendo conter um 
detalhamento das sucessivas etapas de implantação até a futura consolidação como o câmpus que, 
a longo prazo, abrigará a maior parte das atividades da UFU.

Além de incorporar o projeto urbanístico das edificações que serão construídas em 2011, já citadas 
no item anterior, o Plano Diretor Físico-Territorial do Campus Glória:

a) detalhará o zoneamento ambiental e urbanístico do câmpus, com a definição das áreas a serem 
edificadas e adensadas, áreas impróprias a ocupação, áreas livres para futuras expansões, áreas de 
lazer e recreação, áreas verdes (paisagísticos, revitalização e/ou preservação ambiental), áreas 
destinadas a atividades agrícola, pecuária e experimentos, entre outros;

b) definirá a localização da construção dos seguintes equipamentos:
1. Prédio administrativo
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2. Restaurante Universitário
3. Biblioteca
4. Blocos de salas de aula
5. Prédios administrativos e de salas de professores
6. Centro de Convenções
7. Hotel
8. Centro esportivo
9. Centro de Educação Ambiental
10. Garagem
11. Almoxarifado
12. Prédios para CT-Infra (laboratórios de pesquisa)
13. Portarias de acesso

c) definirá as diretrizes para a elaboração dos projetos arquitetônicos, nos quais visam à concepção 
de um modelo a ser utilizado nas futuras edificações, como tipologias, materiais, gabaritos e 
modulação;

d) definirá a concepção da infraestrutura verde, atendendo às demandas atuais e futuras 
(abastecimento de água, drenagem pluvial, esgotamento sanitário, destinação de resíduos sólidos, 
distribuição de energia elétrica, iluminação pública, tráfego de voz/dados/imagem, proteção e 
combate à incêndio e instalações mecânicas);

e) definirá o sistema viário interno, o tipo de pavimentação, o sistema de transporte interno e as 
formas de acessibilidade universal (a portadores de deficiência de locomoção), dentre outros;

f) definirá os princípios para a implantação dos mobiliários urbanos, engenhos de publicidade e 
comunicação visual;

g) apresentará o cronograma físico-financeiro das obras previstas.

Inicialmente, formulados como princípios orientadores desse processo:

• o envolvimento e participação da comunidade universitária e de técnicos interessados, 
promovendo a tanto a integração universidade-sociedade quanto docentes-discentes-
técnicos-administrativos;

• a integração entre as unidades acadêmicas, as instalações de ensino, os laboratórios de 
pesquisa e as áreas verdes e de convivência;

• a acessibilidade entre os diversos espaços, privilegiando o fluxo de pedestres, bicicletas e 
meios de transporte coletivo;

• a oferta de condições ideiais para desenvolvimento de atividades acadêmicas que visem a 
melhoria da qualidade de vida da comunidade, com equipamentos e atividades para o 
público externo;

• a harmonização das atuais e futuras edificações com meio ambiente natural;
• a implantação de construções sustentáveis e de infraestrutura verde, para que sejam mais 

eficientes, duráveis, saudáveis, confortáveis, flexíveis, seguras, econômicas e práticas;
• adequação dos projetos, levando em consideração o atendimento às expectativas da 

comunidade, ao conhecimento sistematizado e aos custos possíveis.
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Contudo, diversas questões práticas exigem decisões rápidas da administração. Uma sugestão para 
as questões que este plano deve discutir de forma a embasar decisões, pode ser extraída, de 
alguns pontos expostos no atual Plano Diretor Físico da UFU, de 1990-1991. Por exemplo:

• qual o tamanho população do câmpus (no nosso caso, futura)?
• quais dimensões e formas dos câmpus atendem às comunidades interessadas?
• a universidade deve ser aberta (quando localizada em área urbana e dissolve as barreiras 

entre câmpus e entorno) ou fechada (isolamento da comunidade universitária)?
• o crescimento físico da universidade deve se dar através de acréscimos de pequeno porte 

(incrementos graduais) ou construção de grandes estruturas de uma só vez (com maiores 
intervalos de tempo)?

• as construções devem ser verticais ou horizontais?
• quais devem ser os pólos de atração (central e secundários) para a comunidade, como as 

áreas de vivência, restaurantes, biblioteca, livraria, cantinas, praças, pontos nodais?
• como evitar a monotonia dos elementos construídos e dos percursos dentro do câmpus?
• quais as medidas de comunicação visual para minimizar a desorientação e falta acessos 

claros e orientações?
• o ideal é a concentração ou descentralização dos equipamentos esportivos do câmpus? (se 

concentrado, há criação espontânea de áreas de lazer junto a locais de convergência; se 
descentralizado, ocorre a duplicação de meios para fins idênticos)

Além dessas, outras perguntas aparecem como urgentes e carentes de debates, como:

• o que é mais adequado: prédios fechados e câmpus aberto ou câmpus fechado e prédios 
abertos?

• quais os equipamentos de grande porte (Centro de Convenções, Hotel, Biblioteca, Blocos, 
etc) devem construídos e qual a sua localização ideal?

• os estacionamentos devem ficar concentrados em bolsões ou dispersos nas vias marginais e 
internas?

• a morfologia do câmpus admitirá subdivisão em quadras ou apenas por blocos ou áreas?
• o zoneamento deve ser estabelecido em função de Áreas de Conhecimento (Exatas e 

Tecnologias, Ciências da Terra, Ciências Humanas, etc) ou em função de Usos (Acadêmico – 
aulas, pesquisa, professores, Administrativo, Comum/Convivência)?

Por essa razão, serão realizados entre os meses de outubro e dezembro de 2010, os eventos de 
discussão pública de propostas – workshops, mesas redondas, oficinas, seminário – oportunidades 
para que a comunidade universitária e externa participe diretamente da construção do Campus 
Glória.

O Plano Diretor Físico-Territorial deverá ser resultado das discussões e debates públicos realizados e 
da síntese dos trabalhos técnicos desenvolvimento, em especial, do projeto urbanístico e das 
proposições constantes do EIA/RIMA, devendo ser concluído até março de 2011.

Setembro de 2010.

Élisson Cesar Prieto
Professor do Instituto de Geografia da UFU
Assessor da Prefeitura Universitária para implantação do Campus Glória

http://www.campusgloria.ufu.br/

