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Prezados professores (as), servidores (as) 
e estudantes que compõem a comunidade 
acadêmica da UEMG, é com grande 
satisfação que me dirijo até vocês com 
a nossa instituição assumindo um papel 
de protagonismo no ensino superior em 
Minas Gerais. Temos a satisfação de 
atestar que nos tornamos uma das maiores 
instituições públicas de ensino superior de 
Minas Gerais - em número  de cursos e 
de alunos - e nos fazemos hoje presentes 
em dezesseis cidades do interior além de 
Belo Horizonte, capital do nosso estado, 
onde temos cinco unidades acadêmicas.  

A diversidade cultural existente nas várias 
regiões onde atuamos é o espelho da 
nossa própria realidade múltipla e plural 
e vai ao encontro da condição da UEMG 
como instituição pública, gratuita e com 
ensino de qualidade, que atende estudantes 
por meio de uma vasta gama de cursos 
superiores de graduação, pós-graduação, 
mestrado e doutorado. Vale ressaltar que 
mais de 70% dos nossos estudantes são 
oriundos de escolas públicas. A UEMG, 
no seu formato multicampi, se faz presente 
desde o Pontal do Triângulo Mineiro, 

através de Ituiutaba e Frutal, passando 
pelo Sul de Minas, região Centro-oeste 
e Zona da Mata, até Diamantina, que é a 
porta de entrada do Vale do Jequitinhonha. 
Nas páginas desta edição você poderá 
conhecer uma pequena parte de cada uma 
das unidades UEMG, além de pontos 
importantes da nossa história.

Estamos no Campo das Vertentes, através 
da unidade Barbacena e também na Zona 
da Mata em Ubá, Leopoldina e Carangola. 
A nossa instituição proporciona mais 
que ensinamento e formação aos jovens 
residentes nestas regiões. Leva também 
esperança de dias melhores, pela inserção 
dos menos favorecidos no ensino superior, 
preparando-os profissionalmente para um 
mercado de trabalho que se apresenta cada 
vez mais exigente e competitivo. 

Na região Oeste de Minas, a UEMG se 
fez raiz nos municípios de Divinópolis, 
Cláudio e Abaeté e na região Sul/Sudoeste 
do nosso estado, através das cidades de 
Passos, Campanha e Poços de Caldas, 
localidades nas quais se vislumbra uma 
grande interatividade social dessas 
unidades com suas realidades locais, 

preservando cultura e reforçando  
identidades e tradições. 

Esta é a UEMG que todos queremos para 
os mineiros! Uma Universidade pública e 
comprometida com as regiões nas quais 
se insere, através dos pilares principais 
que a norteiam: o ensino, a pesquisa e 
a extensão. 

Sabemos que muitos desafios devem 
ser ainda superados, mas recordamos de 
igual forma, que muitos outros já foram 
vencidos.

Diante de todos esses múltiplos aspectos, 
foi que elegemos durante o nosso 
seminário - que definiu as diretrizes e 
metas do planejamento estratégico da 
Universidade, período 2014-2018 - o 
seguinte slogan: UEMG: UNIDADE NA 
DIVERSIDADE, que poderá ser bem 
captado através das matérias desta edição 
especial do nosso jornal. 

Boa leitura,

Dijon Moraes Júnior
Reitor

Palavra do Reitor
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Unidade na Diversidade: um desafio
A Universidade do Estado de Minas Gerais 
possui um mote para os próximos anos, que 
se revela um desafio e um compromisso 
de promover a Unidade na Diversidade. 
O jogo de palavras, desdobrado da própria 
palavra Universidade, coaduna bem um 
dos entendimentos possíveis que os 
gestores têm para este momento singular 
da existência da UEMG: após a finalização 
do processo de absorções das Fundações 
Associadas, faz-se necessário reconhecer 
e assumir suas particularidades regionais, 
integrá-las, em suas individualidades, com 
as demais Unidades e então articular em 
conjunto uma identidade institucional.

O termo remete-se também ao fato de 
a UEMG ter sido uma das instituições 
públicas de Ensino Superior pioneiras na 
aplicação de ações afirmativas no sentido 
da ampliação do acesso ao ensino superior 
gratuito, exemplificada pela adoção, desde 
2004, de um sistema de reserva de vagas 

à população carente afrodescendente, 
portadora de deficiência, indígena e 
egressa de escola pública. Esta categoria, 
aliás, hoje corresponde a mais de 70% do 
efetivo de alunos matriculados.

A cada dia, mais mineiros de regiões 
distintas do estado voltam os olhos e 
interesses para esta jovem Universidade, 
que acaba de completar seu primeiro 
quarto de século e experienciou, nos 
dois últimos anos, a absorção de sete 
fundações em todo estado, expandindo 
consideravelmente seu mapa de 
abrangência.

Emoldura-se ao norte, em Diamantina, 
passa pelo Pontal do Triângulo Mineiro, 
com escalas em Frutal e Ituiutaba.
Marca presença também na região sul 
do estado, representada nos municípios 
de Campanha e Poços de Caldas, e se 
completa finalmente na região Central, em 
Belo Horizonte, João Monlevade e Ibirité, 

perfazendo um total de 17 municípios 
e atendendo aproximadamente 18 mil 
alunos em 140 cursos de bacharelado, 
licenciatura ou tecnológicos; presenciais 
ou a distância. 

Em seu rol de cursos, além de inúmeras 
ações de extensão universitária, oferece 
também 37 especializações e oito cursos 
stricto sensu (seis mestrados e dois 
doutorados). 

Articular as Unidades para construção 
de um projeto de universidade pública 
e multicampi com qualidade torna-se 
imperativo. De forma a contribuir com 
esse intento, nas próximas páginas será 
possível consultar uma breve descrição 
de cada uma das Unidades existentes, 
conhecer as graduações oferecidas em 
cada uma delas e reconhecer a trajetória 
que cursos e fundações, da capital e do 
interior, percorreram até formarem a 
Universidade que hoje conhecemos.

Artigo
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Breve 
história 
A Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG foi criada pelo Art.81 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Mineira de 
1989. O parágrafo primeiro do Art.82, do 
mesmo Ato, proporcionou às fundações 
educacionais de ensino superior instituídas 
pelo Estado ou com sua colaboração, optar 
por serem absorvidas como unidades da 
UEMG.

A Lei 11.539, de 22 de julho de 1994, 
definiu a Universidade como uma 
autarquia de regime especial, pessoa 
jurídica de direito público, com sede 
e foro em BH, patrimônio e receita 
próprios, autonomia didático-científica, 
administrativa e disciplinar, incluída a 
gestão financeira e patrimonial.

A mesma Lei estabeleceu uma estrutura 
para a Universidade: foram definidos 
os órgãos colegiados e as unidades dos 
campi regionais representados pelas 
fundações educacionais que fizeram 
opção por pertencer à Universidade 
e que seriam absorvidos segundo as 
regras estabelecidas na Lei, a saber: 

Fundação Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Carangola, 
Fundação Educacional do Vale do 
Jequitinhonha, em Diamantina, 
Fundação de Ensino Superior de 
Passos, Fundação Educacional de 
Divinópolis, Fundação Educacional 
de Ituiutaba e Fundação Cultural 
Campanha da Princesa, de 
Campanha.

Ainda pela mesma Lei foram 
incorporadas à UEMG a Fundação 
Mineira de Arte Aleijadinho - Fuma- 
hoje duas escolas: Música e Design; 
a Fundação Escola Guignard; o 
curso de Pedagogia do Instituto 
de Educação, transformado na 
Faculdade de Educação, e o Serviço 
de Orientação e Seleção Profissional 
– Sosp – hoje, Centro de Psicologia 
Aplicada – Cenpa. A incorporação 
destas unidades deu origem ao 
Campus BH. 

A Lei Delegada 91, de 29 de janeiro 
de 2003 definiu a estrutura orgânica 
básica da Universidade do Estado de 
Minas Gerais – UEMG – e o Decreto 
43579, de 11 de setembro de 2003, 
estabeleceu as competências das 
unidades administrativas.

A partir dos anos 2000, várias Unidades 
Acadêmicas da UEMG foram criadas: 
no interior, Barbacena (2002), João 
Monlevade (2006) e Leopoldina (2011); 
na capital, a Faculdade de Políticas 
Públicas (2005). A Unidade Frutal 
integrou a Universidade a partir de sua 
estadualização, em 2007.

Nos anos de 2013 e 2014, a Lei Estadual 
nº 20.807 oficializou a absorção de 
seis Fundações Associadas à UEMG 
(Campanha, Carangola, Diamantina, 
Divinópolis, Ituiutaba e Passos, e suas 
ramificações acadêmicas em Abaeté, 
Cláudio e Santa Vitória) mais os cursos 
superiores oferecidos pela Fundação 
Helena Antipoff, em Ibirité.

Uma das primeiras sedes da Reitoria da UEMG, localizada na Praça da Liberdade/BH.
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Localizada atualmente na Cidade 
Administrativa, no bairro Serra 
Verde - Belo Horizonte, a reitoria 
é a unidade administrativa na 
qual se centralizam as principais 
decisões acadêmicas, de pesquisa 
e de extensão que irão direcionar 
localmente as ações de cada unidade 
acadêmica.

Sua estrutura organizacional 
é formada pelos gabinetes de 
reitor e vice-reitor e pelas quatro 
pró-reitorias existentes (Ensino; 
Extensão; Pesquisa e Pós-graduação; 
Planejamento, Gestão e Finanças). 
É composta também pela Chefia de 
Gabinete, Procuradoria Jurídica; 
Auditoria Seccional; Assessoria 
de Comunicação; Assessoria de 
Relações Internacionais; Assessoria 
de Assuntos Regionais, o Campus 
BH e o Centro Minas Design.

Cada um desses setores, assessorias 
e órgãos vinculados possui funções 
e atribuições definidas pelo Estatuto 
e pelo Regimento Interno da UEMG.

A Reitoria é também o local de 
encontro dos três Conselhos 
Superiores da Universidade: o 
Conselho Curador, o Conselho 
Universitário (Conun) e o Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Coepe). Composto pela reunião 
de integrantes natos e eleitos 
entre professores, servidores e 
alunos, os Conselhos encontram-
se regularmente e deliberam sobre 
as principais diretrizes em sua 
respectiva área de atuação, desde 
temas relativos à gestão, aos 
acadêmicos, como por exemplo, a 
aprovação para abertura de novos 
cursos de graduação.

967 alunos matriculados em 2015 
179 professores em 2014

4 cursos de graduação:

• Artes Visuais
• Design de Ambientes
• Design de Produto 
• Design Gráfico

Contatos: (31) 3439-6500
www.ed.uemg.br | 
secretariadesign1@gmail.com  
twitter: @escoladedesign

Reitoria Escola    
de Design

Primeira escola de design a ser criada 
em Minas Gerais e a segunda no país, 
exerce forte influência no design 
mineiro ao explorar profundamente 
as relações design/sociedade e criar 
uma cultura de inserção do design 
nas cadeias produtivas. Seus egressos 
ocupam posições de destaque no 
cenário nacional, trabalham e prestam 
serviços para empresas renomadas e 
com frequência vencem concursos 
nacionais e internacionais nos vários 
setores do design.

Foi criada em 1955, com o nome de 
Escola de Artes Plásticas, subordinada 
à já existente Escola de Música da 
U.M.A. (Universidade Mineira de 
Arte – Fundação Educacional).

Em 1990 optou por ser absorvida pela 
então recém-criada Universidade do 
Estado de Minas Gerais.

Situa-se atualmente na avenida 
Antônio Carlos, 7545, no bairro São 
Luiz - Belo Horizonte. A previsão 
é de que futuramente integre o 
Circuito Cultural Praça da Liberdade, 
ocupando a antiga sede do IPSEMG.
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Única unidade da UEMG dedicada 
ao estudo da Música, a EsMu 
compartilha com a Escola de 
Design uma parte de seu passado. 
Isso porque, como esta, também 
integrou a Universidade Mineira 
de Arte, criada em Belo Horizonte 
em 1954 e da qual foi sua primeira 
unidade.

Sua denominação foi alterada 
posteriormente, em 1964, para 
Fundação Universidade Mineira 
de Arte – FUMA – e, novamente, 
em 1980, para Fundação Mineira 
de Arte Aleijadinho. Em 1995, a 
Universidade do Estado de Minas 
Gerais absorveu a Escola de 
Música da FUMA. 

Atualmente está localizada no 
bairro Padre Eustáquio (Rua 
Riachuelo, 1351,  Belo Horizonte) 
e será a primeira unidade a compor 
a sede unificada do Campus BH, 
a ser construída no bairro Cidade 
Nova - Belo Horizonte.

305 alunos matriculados em 2015
97 professores em 2014

3 graduações oferecidas:

• Licenciatura em Educação Musical 
Escolar
• Música - bacharelado (canto ou 
instrumento)
• Música - licenciatura (canto ou 
instrumento)

Contatos: (31)3479-8300 / 3479-8309           
Fax: (31) 3479-8314 | esmu@uemg.br 
www.esmu.uemg.br

Escola    
de Música

439 alunos matriculados em 2015 
68 professores em 2014

2 cursos de graduação:

• Artes Plásticas - bacharelado
• Artes Plásticas - licenciatura

Contatos: (31) 3194-9300.
escolaguignard@gmail.com  
guignard@uemg.br

Responsável pelo desenvolvimento 
de gerações de artistas plásticos 
r e c o n h e c i d o s  n a c i o n a l  e 
internacionalmente, possui uma 
história peculiar. Foi criada em  
1944, com a chegada do artista 
plástico Alberto da Veiga Guignard 
trazido a Belo Horizonte pelo então 
prefeito Juscelino Kubitschek, com 
o intuito de dirigir a Escola de Belas 
Artes. 

Em seu livro “Memória Histórica 
da Escola Guignard”, Antônio 
Moura afirma que foram muitas 
as dificuldades para implantação 
de uma escola modernista, mas 
o liberalismo didático e  os 
extraordinários conhecimentos 
artísticos de Alberto da Veiga 
Guignard propiciaram uma nova 
concepção artística dentro dos 
padrões estéticos daquela época. 

Após décadas de reivindicações e 
conquistas, foi absorvida em 1994 
e atualmente ocupa sede própria no 
bairro Mangabeiras (Rua Ascânio 
Burlamarque, 540 - Belo Horizonte).

Escola 
Guignard
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O curso de Pedagogia oferecido pela 
Faculdade de Educação é o mais 
tradicional entre aqueles oferecidos 
no Campus BH da UEMG. 
Inaugurado nos anos de 1928/1929, 
na então Escola de Aperfeiçoamento, 
tinha originalmente a finalidade de 
preparar docentes para atuação em 
escolas normais, alcançando, deste 
modo, também a  Educação no nível 
do então ensino primário. 

Em 1948 transformou-se no Curso 
de Administração Escolar, com a 
função de preparar profissionais para 
atuação nas escolas da rede estadual 
e em órgãos do sistema educacional, 
como o próprio órgão central e as 
inspetorias regionais e municipais 
de ensino. Em 1970 transformou-se 
no Curso de Pedagogia, que seria 
finalmente absorvido pela UEMG 
no ano de 1994.

Está atualmente localizada na Rua 
Paraíba , 29, Bairro Funcionários, 
Belo Horizonte. 

871 alunos matriculados em 2015
112 professores em 2014

1 curso de graduação:

• Pedagogia

Contatos: (31) 3239-5900
Fax: (31) 3239-5907
www.fae.uemg.br | fae@uemg.br

Faculdade 
de Educação

284 alunos matriculados em 2015
49 professores em 2014

3 graduações tecnológicas 
oferecidas:

• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Pública
• Processos Gerenciais

Contatos: (31) 3194-2519
fapp.tancredoneves@uemg.br

FaPP
Criada em 2005, a Faculdade de 
Políticas Públicas oferece três cursos 
superiores de tecnologia voltados 
para a capacitação de pessoal nas 
áreas de Recursos Humanos, Gestão 
Pública e Processos Gerenciais. 

Os cursos têm duração de dois 
anos e traduzem o esforço da 
Universidade na geração e na 
difusão de conhecimentos e 
tecnologias sociais, bem como 
no atendimento a demandas da 
sociedade mineira. 

Tem como uma de suas estratégias 
associar-se a instituições do Estado, 
no desenvolvimento de projetos 
de interesse comum e na oferta de 
cursos que correspondam às reais 
necessidades da administração 
pública, a necessidades educativas 
e profissionais dos estudantes e dos 
trabalhadores de Minas Gerais. Está  
localizada no bairro São Pedro (Rua 
Major Lopes, 574 - Belo Horizonte). 
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Unidade da UEMG desde 2002, 
transformou seu então Curso 
Normal Superior, no curso de 
Pedagogia em 2012. No mesmo 
ano passou a oferecer a licenciatura 
em Ciências Sociais, cujo eixo 
fundamental é o desenvolvimento 
de instrumentos intelectuais para 
facilitar as capacidades reflexivas 
sobre a prática docente, formando 
profissionais questionadores e  
investigadores.

A Unidade está localizada na 
avenida Coronel José Máximo, 
200, bairro São Sebastião. 

Surgiu em 2004 como Instituto 
Superior de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas, o ISAB, a partir de 
uma proposição de descentralização 
da educação pela então Fundação 
Educacional de Divinópolis, que três 
anos antes havia feito o mesmo no 
município de Cláudio.

A criação do ISAB foi motivada pela 
viabilização de um ponto de apoio que 
permitisse ampliar a intervenção de 
caráter regional, através de atuação 
no ensino, pesquisa e extensão. Está 
localizada na Rua João Gonçalves, 
197 - Bairro Amazonas. 

210 alunos matriculados em 2015
12 professores em 2014

3 graduações oferecidas:

• Administração
• Ciências Contábeis 
• Serviço Social

Contatos: (37) 3541-2172 | isab@divinopolisuemg.com.br

366 alunos matriculados em 2015
32 professores em 2014

2 graduações oferecidas:

• Ciências Sociais
• Pedagogia

Contatos: (32) 3052-3100 | Fax: (32) 3052-3102 | www.uemg.br/unidade.php?id=12 
barbacena@uemg.br

Barbacena

Abaeté

UEMG Interior
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A UEMG HOJE

: Unidades UEMG - presencial

: Cursos fora de sede - presencial

: Polos de atendimento exclusivo 
em EaD

A Universidade do Estado de Minas Gerais, criada oficialmente 
pelas disposições transitórias da Constituição Estadual de 1989, 
está presente em 17 municípios com cursos presenciais, 11 polos 
de Ensino a Distância. Juntos, atendem aos mineiros de quase 
todas as regiões do estado.
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* Destaque esta folha e guarde-a para consulta.



Linha do tempo UEMG

1989 1991 1994 1995 1996 1999

2005 2006 2007

2002

2010 2011 2012 2013 2014 2015

• Criação da UEMG - Art.81 do Ato das 
Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Mineira de 
1989, e Art. 199 – Estabelece 
autonomia universitária e define a 
forma de constituição da UEMG.

• Art.82, do mesmo Ato, proporcionou 
às fundações educacionais de ensino 
superior instituídas pelo Estado ou com 
sua colaboração, optar por serem 
absorvidas como unidades da UEMG.

• A estrutura para a Universidade foi estabelecida pela Lei nº 11.539/94: foram 
definidos os órgãos colegiados e as unidades administrativas como as Pró-reitorias 
e os campi regionais representados pelas fundações educacionais que fizeram opção 
por pertencer à Universidade: Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Carangola, Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha em Diamantina, 
Fundação de Ensino Superior de Passos, Fundação Educacional de Divinópolis, 
Fundação Educacional de Ituiutaba e Fundação Cultural Campanha da Princesa.

• Lei nº 11.903 - Vincula UEMG à Secretaria 
de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino 
Superior – SECTES. 

• 2010 a 2014 - Reitor: Dijon Moraes 
Júnior. Vice-reitora:Santuza Abras.

• Criação da Fundação de Apoio 
e Desenvolvimento da Educação, 
Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais - FRAMINAS, com objetivo 
de viabilizar os projetos nas áreas de 
educação, tecnologia, pesquisa e 
ciência da UEMG.

• A Faculdade de Políticas Públicas  
(FaPP) foi criada em 2005. Oferece 
hoje os cursos Gestão Pública, 
Tecnologia em Processos Gerenciais 
e Tecnologia em Recursos Humanos.

• Estadualização de Frutal, que oferece hoje os cursos: 
Administração, Comunicação Social, Direito, 
Geografia, Sistemas de Informação, Tecnologia em 
Alimentos e Tecnologia em Produção Sucroalcooleira. 

• Pela Lei nº 11.539/94 foram incorporadas à UEMG 
a Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - Fuma, hoje 
transformada em duas escolas: Música e Design; a 
Fundação Escola Guignard; o curso de Pedagogia do 
Instituto de Educação, transformado na Faculdade de 
Educação, e o Serviço de Orientação e Seleção 
Profissional – Sosp, hoje Centro de Psicologia 
Aplicada – Cenpa. A incorporação dessas unidades 
deu origem ao Campus BH.

• 1991 a 1998 - Reitor: Aluísio Pimenta. Vice-reitor: Antônio Faria.

• Aluísio Pimenta assume a reitoria da Universidade do Estado de 
Minas Gerais (UEMG), a convite do governador de Minas Gerais 
Hélio Garcia, com o desafio de concretizar a implantação da 
Universidade, dois anos após a sua criação.

• 1999 a 2002 - Reitor: Gerson de  
Britto Mello Boson (1999 - 2001). 
Vice-reitor: José Antônio dos Reis.

• 2006 a 2010 - Reitora: Janete Gomes Barreto Paiva. 
Vice-reitor: Dijon Moraes Júnior.

• A Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Estado de Minas Gerais (FaEnge/UEMG) chegou a 
João Monlevade, no dia 26 de setembro de 2006.

• A UEMG cria a Unidade de Ubá, ofertando o curso 
fora de sede: Design de Produtos. Em 2007 foi criado 
o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e em 
2008, Licenciatura em Química.

• 2014 a 2018 - Reitor: Dijon Moraes Júnior. Vice-reitor: José 
Eustáquio de Brito.

• Absorção, pela UEMG, das atividadesde ensino, pesquisa e 
extensão mantidas pela Fundação de Ensino Superior de Passos.

• Absorção, pela UEMG, das atividadesde ensino, pesquisa e 
extensão mantidas pela Fundação Educacional de Ituiutaba.

• Absorção, pela UEMG, das atividadesde ensino, pesquisa e 
extensão mantidas pela Fundação Educacional de Divinópolis.

• A UEMG nos seus 25 anos apresenta os seguintes dados: 

Cidades: 17
Alunos: 18.953
Professores: 1.539
Servidores: 557
Cursos de Graduação: 113

•  2002 a 2006 - Reitor: José Antônio 
dos Reis. Vice-reitora: Janete Gomes 
Barreto Paiva.

• Criação do Instituto Dona Itália 
Franco em Barbacena oferecendo o 
curso de Pedagogia.

• Criado o curso de Pedagogia (fora 
de sede) da FaE, em Poços de Caldas.

• Absorção, pela UEMG, das atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas pela Fundação 
Cultural Campanha da Princesa, na cidade de Campanha. 

• Absorção, pela UEMG, das atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas pela 
Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola. 

• Absorção, pela UEMG, das atividades de ensino, pesquisa e extensão mantidas pela Fundação 
Educacional do Vale do Jequitinhonha, em Diamantina.

• Incorporação à UEMG dos cursos de educação superior mantidos pela Fundação Helena 
Antipoff, em Ibirité.

• Inicia-se a oferta de Cursos a Distância - EAD:
- Pós-graduação  em novembro de 2013 com os cursos de Gestão Pública e Gestão Pública Municipal; 
- Graduação em fevereiro de 2014, com os cursos de Pedagogia e Administração.

Cursos EAD: 2
Pós-graduação: 37
Mestrados: 6
Doutorados: 2

• Instituído o Plano 
de Carreira da UEMG 
(Lei nº 15.463), cuja 
estrutura foi alterada 
posteriormente pela 
lei nº 20.336 (2012). 

• Criação da Unidade Leopoldina 
em abril de 2011, oferecendo o 
curso de Pedagogia.

• Publicado edital de concurso para 519 vagas para 
professores da capital e interior

• Realização do projeto executivo e de paisagismo 
do Campus UEMG/BH no bairro Cidade Nova.
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• Inicia-se a oferta de Cursos a Distância - EAD:
- Pós-graduação  em novembro de 2013 com os cursos de Gestão Pública e Gestão Pública Municipal; 
- Graduação em fevereiro de 2014, com os cursos de Pedagogia e Administração.
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de Carreira da UEMG 
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A Fundação Cultural Campanha da Princesa foi 
criada em 1966. Em 1975, obteve declaração de 
Utilidade Pública Municipal e, no ano seguinte, de 
Utilidade Pública Estadual.

A instituição é formada por duas faculdades: FAFI 
SION (Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 
Nossa Senhora de Sion) e FACEHUC (Faculdade 
de Ciências Exatas e Humanas da Campanha).

A FAFI/SION foi instituída por decreto em 1975. 
Já a FACEHUC teve seu funcionamento autorizado 
em 2003.

Em 2013, a instituição deixou de ser Fundação 
Associada à UEMG para tornar-se uma unidade 
pública. Sua sede encontra-se no centro do 
município, na rua Padre Natuzzi, 53.

91 alunos matriculados em 2015
10 professores em 2014

3 graduações oferecidas:

• História
• Pedagogia
• Processos Gerenciais

Contatos: (35) 3261-2020 | www.uemgcampanha.edu.br
fundacao.princesa@gmail.com

1023 alunos matriculados em 2015
63 professores em 2014

10 graduações oferecidas:

• Administração 
• Ciências Biológicas (licenciatura)
• Geografia
• História
• Letras 

• Matemática 
• Pedagogia
• Serviço Social
• Sistemas de Informação
• Turismo 

Contatos: (32) 3741-1969 | Fax: (32) 3741-2307 
www.uemg.br/unidade.php?id=7 | cfafile@carangola.br

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola – FAFILE 
foi fundada em 1970. Em 1999 foi credenciada na qualidade de 
Campus Fundacional Agregado à UEMG. Em 2007, passou a ser  
Faculdades Vale do Carangola - FAVALE, com a incorporação da 
FACEX e do ISEC.

No ano de 2013 a FAVALE passa a integrar, oficialmente, a 
Universidade do Estado de Minas Gerais. Está localizada no bairro 
Santa Emília (Praça dos Estudantes, 23).

Campanha

Carangola
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Com a estadualização, em 2013, da Fundação 
Universitária do Vale do Jequitinhonha, a UEMG 
ampliou o acesso ao curso de bacharelado em Direito 
também em sua sede de Diamantina.

A história dessa Fundação, entretanto, data de 1965, 
quando foi criada por Lei Estadual com o objetivo de 
criar e manter, sem fins lucrativos, a Universidade de 
Diamantina, Instituto de Ensino Superior de Pesquisa 
e Formação Profissional em todos os ramos do saber 
técnico-científico e de divulgação cultural.

No percurso até sua absorção pela UEMG, mudou sua 
denominação para Fundação Educacional do Vale do 
Jequitinhonha, em 1973, e foi declarada Instituição de 
Utilidade Pública, em 1972.

Está atualmente localizada no centro de Diamantina, 
na rua da Glória, 394.

A proposta de descentralização 
da educação por meio de 
implantação de novos cursos no 
Interior do Estado fez com que a 
então Fundação Educacional de 
Divinópolis decidisse, em 2001, 
estender sua atuação a 60 km de 
sua sede, no município de Cláudio. 
Ainda em 2001 oficializou-se a 
criação da Faculdade de Ciências 
Gerenciais de Cláudio, a FACIG, e 
do Instituto Superior de Educação 
de Cláudio, o ISEC. 

Está localizada na Rodovia MG 
260, Km 33, bairro Cachoeirinha.

464 alunos matriculados em 2015
26 professores em 2014

1 graduação oferecida:

• Direito

Contatos: (38) 3531-9666 | www.uemg.br/unidade.php?id=8

309 alunos matriculados em 2015
24  professores em 2014 

4 graduações oferecidas:

• Administração
• Ciências Contábeis
• Pedagogia
• Serviço Social

Contatos: (37) 3381-3926 | cduarte@divinopolisuemg.com.br

Diamantina

Cláudio



UEMG Interior 15Maio de 2015
JORNAL DA UEMG

Criada por professores radicados na cidade, 
no ano de 1964, com o nome de Fundação 
Educacional de Divinópolis – FUNEDI.

Optou por ser absorvida pela UEMG em 
1990, quando expandiu suas atividades para 
os municípios de Abaeté e Cláudio, sendo 
finalmente incorporada em setembro de 2014.

A Unidade Divinópolis está localizada na Av. 
Paraná, 3001, bairro Jardim Belvedere II. 

A Fundação Educacional de Ensino 
Superior de Frutal foi estadualizada em 
junho de 2007. A partir daí, já como 
UEMG Unidade Frutal, desenvolveu-se 
com excelente infraestrutura: biblioteca, 
laboratórios de alta tecnologia, salas de 
aula amplas e anfiteatro com capacidade 
para 364 pessoas. 

Encontra-se na av. Prof. Mário Palmério, 
1001, bairro Universitário. 

17 graduações oferecidas:
• Ciências Biológicas
• Comunicação Social (Jornalismo/
Publicidade)
• Educação Física - bacharelado
• Educação Física - licenciatura
• Enfermagem
• Engenharia Civil
• Engenharia da Computação
• Engenharia de Produção

• Fisioterapia
• História
• Letras
• Matemática
• Pedagogia
• Psicologia
• Química - bacharelado
• Química - licenciatura
• Serviço Social

7 graduações oferecidas:
• Administração
• Comunicação Social (Jornalismo/ Publicidade)
• Direito
• Geografia
• Sistemas de Informação
• Tecnologia em Alimentos
• Tecnologia em Produção Sucroalcooleira 

Divinópolis

Frutal

3166 alunos matriculados em 2015
151 professores em 2014

Contatos: (37) 3229-3500  | Fax: (37) 3229-3516  
asscomunicacao@divinopolisuemg.com.br

1071 alunos matriculados em 2015
125 professores em 2014

Contatos:  (34) 3423-2700 | Fax: (34) 3423-2735
www.uemgfrutal.org.br
diretoria@uemgfrutal.org.br
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A história da Fundação Helena Antipoff inicia-se em 1955 com a 
criação do Instituto Superior de Educação Rural – ISER – órgão 
de ensino superior destinado à pesquisa, orientação, supervisão e 
especialização em assuntos de Educação Rural.

Em 1970, o ISER foi transformado em Fundação Estadual de Educação 
Rural – FEER – e dedicou-se à formação de especialistas de ensino 
e professores primários para a zona rural. Decorridos oito anos, a 
FEER passou a designar-se Fundação Helena Antipoff.

Por meio de convênio com uma instituição particular, a partir de 
2001 passou a oferecer cursos superiores de licenciatura no Instituto 
Superior de Educação Anísio Teixeira – ISEAT . 

Em agosto de 2009, os cursos de licenciatura do ISEAT foram 
estadualizados, para em 2013, serem absorvidos pela UEMG. 

Situa-se na avenida São Paulo, 3.996, bairro Vila Rosário. 

1477 alunos matriculados em 2015
100 professores em 2014

5 graduações oferecidas:

• Ciências Biológicas
• Educação Física
• Letras

• Matemática
• Pedagogia

Contatos: (31) 3533-2157 | ibirite@uemg.br

Ibirité

Ituiutaba
A Fundação Educacional de Ituiutaba foi instituída em 1963, com 
a finalidade de criar, instalar e manter, sem fins lucrativos, escolas 
de ensino fundamental, médio e superior.

Em 1970, foi implantado o ensino superior na Fundação, com a criação 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituiutaba, por meio 
de suas duas unidades acadêmicas: Instituto Superior de Ensino e 
Pesquisa de Ituiutaba – ISEPI – e Instituto Superior de Educação de 
Ituiutaba – ISEDI – este, criado em 2002 para abrigar as licenciaturas.

A Fundação Educacional de Ituiutaba foi estadualizada em 2014. 
Está localizada na rua Ver. Geraldo Moisés da Silva, s/n, Campus 
Universitário.

14 graduações oferecidas:

• Agronomia  
• Ciências Biológicas
• Direito
• Educação Física
• Engenharia de Computação
• Engenharia Elétrica
• Pedagogia
• Psicologia

• Química
• Sistemas de Informação
• Tecnologia em Agronegócio
• Tecnologia em Gestão Ambiental
• Tecnologia em Produção 
Sucroalcooleira
• Pedagogia (curso fora de sede 
oferecido na cidade de Santa Vitória)

1815 alunos matriculados em 2015
129 professores em 2014

Contatos: (34) 3271-9900 | www.ituiutaba.uemg.br
feit.uem.itba@gmail.com
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Localizada na Escola Estadual 
Sebastião Silva Coutinho, o Polivalente, 
foi instituída em 2011 e desenvolve 
projetos de pesquisa e extensão, como 
o Programa Institucional de Bolsa 
de Incentivo à Docência – PIBID da 
Capes e Parlamento Jovem (Projeto 
em parceria com a Câmara Municipal 
de Leopoldina).

Durante o ano letivo também são 
realizados eventos culturais e sociais, 
seminários de estudo e semanas 
comemorativas com a participação 
dos alunos e professores, divulgando 
as atividades do curso. 

Foi instituída em 2006, já como unidade da UEMG, dedicada 
aos cursos da área de exatas no âmbito das engenharias. 

A Faculdade de Engenharia conta com laboratórios completos 
de tratamento de minérios, soldagem, microscopia, ensaios 
mecânicos, hidráulica, mineralogia, química e águas, entre 
outros. 

Sua sede encontra-se no bairro Baú, na avenida Brasília, 1304. 

1236 alunos matriculados em 2015
102 professores em 2014

4 graduações oferecidas:

• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil

• Engenharia Metalúrgica
• Engenharia de Minas

Contatos: (31) 3859-3200 | www.faenge.uemg.br | diretoria.faenge@gmail.com

142 alunos matriculados em 2015
35 professores em 2014

1 graduação oferecida:

• Pedagogia

Contatos: (32) 3441-9003 | leopoldina@uemg.br

João Monlevade

Leopoldina



18 UEMG Interior
JORNAL DA UEMG
Maio de 2015

4234 alunos matriculados em 2015
203 professores em 2015

Contatos: (35) 3529-6000 | www.fespmg.edu.br | tania.carmo@fespmg.edu.br

25 graduações oferecidas:

• Administração
• Agronomia 
• Biomedicina 
• Ciências Biológicas - 
bacharelado
• Ciências Biológicas - 
licenciatura
• Ciências Contábeis

• Comunicação Social (Jornalismo 
/Publicidade)
• Design de Moda
• Direito
• Educação Física - bacharelado
• Educação Física - licenciatura 
• Enfermagem
• Engenharia Ambiental

• Engenharia Civil
• Engenharia de Produção 
• Estética e Cosmética
• Física
• Gestão Comercial 
• História 
• Letras
• Matemática

• Nutrição 
• Pedagogia
• Sistemas de Informação 
• Serviço Social 

Passos
Uma das últimas unidades a serem absorvida pela UEMG, em 2014. 
A instituição que a precedeu existia desde 1963 como Fundação da 
Faculdade de Filosofia de Passos, denominação posteriormente alterada 
para Fundação de Ensino Superior de Passos - FESP.

Atualmente oferece 25 cursos de graduação, diversos cursos 
de pós-graduação lato sensu, além do mestrado profissional em 
desenvolvimento regional e meio ambiente, aprovado pela Capes. 
Possui centenas de projetos de pesquisa e extensão. 

Está localizada no bairro Belo Horizonte, na avenida Juca Stockler, 1130.

Desde 2002, a FaE oferece fora de sede o curso de Pedagogia, 
no município de Poços de Caldas, graças a um convênio 
celebrado entre a UEMG e a Autarquia Municipal de Ensino 
da cidade. 

Situa-se na rua Corumbá, nº 72, Bairro Jardim dos Estados. 
Poços de Caldas - MG CEP: 37701-100

191 alunos matriculados em 2015
34 professores em 2014

1 graduação oferecida:

• Pedagogia

Contatos: (35) 3714-3004 | Fax: (35) 3714-3128

Poços de Caldas
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292 alunos matriculados em 2015
42 professores em 2014  

3 graduações oferecidas:

• Ciências Biológicas (licenciatura)
• Design de Produto

• Química (licenciatura)

Contatos: (32) 3532-2459 | www.uemguba.edu.br | secretaria.uba@uemg.br

Ubá
Inaugurada em 2006, a partir do oferecimento 
do curso fora de sede em Design de Produtos. 
Em 2007 foi criado o curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas e em 2008, Licenciatura 
em Química.

A Unidade Ubá possui um centro de pesquisas, 
onde se destacam a estação meteorológica e 
o viveiro para cultivo e manejo de mudas. 

Está localizada no bairro Industrial, na avenida 
Olegário Maciel, 1427.

Projeto Campus BH
O projeto do Campus BH da UEMG 
consiste na centralização das faculdades 
e escolas que compõem a Universidade, 
em Belo Horizonte, hoje localizadas em 
diferentes regiões da capital. 

A nova estrutura, que totalizará uma área 
construída estimada em 50 mil m², prevista 
para ser implantada em terreno localizado no 
bairro Cidade Nova, na região centro-oeste 
da cidade de Belo Horizonte, será vizinha da 
nova sede da Fapemig, do SENAI/CETEC, 
EPAMIG, SERPRO (Serviço Federal de 
Processamento de Dados) e de outras 
relevantes organizações de pesquisa.

No local funcionará a Reitoria, a Escola 
de Música, a Faculdade de Educação e a 
Faculdade de Políticas Públicas. A Escola 
Guignard deverá dividir suas atividades 
entre a sede atual, localizada no bairro 
Mangabeiras, e o Campus BH. 

O projeto contempla ainda a construção 
de um centro de convivência, biblioteca 
central, estacionamento e outras edificações  
com funções administrativas.

O terreno destinado à implantação do 
projeto do Campus BH da UEMG encontra-
se entre a avenida José Cândido da Silveira 
e a Escola Polivalente Professor Fontes. 
Estará próxima ao clube da Associação dos 
Servidores da Fundação João Pinheiro, ao 
SERPRO e a uma faixa extensa do Horto 
Florestal, o que lhe confere atributos 
ambientais extremamente favoráveis 
às atividades intrínsecas a um Campus 
Universitário. De todas as unidades de Belo 
Horizonte, a única que não se transferirá 
para o complexo acadêmico será a Escola 
de Design, que ocupará o Circuito Cultural 
Praça da Liberdade, no antigo prédio do 
IPSEMG, que se encontra em processo 
de reforma.

Maquete do Campus BH da UEMG 
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Passos/FESP | Fachada antiga do 
Bloco I, por volta de 1970.

Antiga Escola Guignard, no porão 
do Palácio das Artes.

Ibirité: Helena Antipoff e alunos, por 
volta de 1960.

Aula inaugural da UEMG Frutal, 
em 2007.

Antiga fachada da Funedi, por volta 
de 1980.

Antigo prédio onde funcionavam 
os cursos da UEMG Ubá até 2009.

Barbacena: Seminário de Iniciação 
Cientifica e Extensão, em 2009.

Primeira edificação da FEIT 
Bloco A, em 1968.

Laboratório de Mineralogia, 
FaEnge, inaugurado em 2010.

Dicionário de Políticas Públicas, 
lançado pela FaPP em 2012.

Evento de estadualização de 
Campanha, em 2013.

Dia da Responsabilidade Social, em 
2013, na atual UEMG Abaeté. 

Recital em comemoração aos 40 anos 
da FUMA (atual EsMu), em 1994.

Antiga Escola de Design, BH. Início 
dos anos 2000.

Doação do Acervo do Memorial Alberto 
e Priscila Freire para a UEMG, em 2014.

Doutoramento: antiga FAFIDIA, hoje 
UEMG/Diamantina, cerca de 1969.

Aula inaugural da UEMG 
Leopoldina, em 2011.

Evento junto à comunidade, realizado 
em 2013 pela atual UEMG Cláudio.

Fachada do Instituto de Educação, 
onde funcionou a FaE, até 2007.

Antiga Faculdade de Carangola, 
1935.


