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UNIFAL-MG

Instituição Centenária

A Universidade Federal de Alfenas – 

UNIFAL-MG é uma ins�tuição federal de Ensino 

Superior do Sul de Minas Gerais, que possui duas 

Unidades em Alfenas (a Sede e a Unidade Santa 

Clara) e dois Campi avançados: um em Poços de 

Caldas e outro em Varginha. 

Oferecendo cursos de graduação voltados 

às diversas áreas do conhecimento, incluindo 

Saúde, Ciências da Natureza, Ciências Exatas, 

Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e 

Letras, a UNIFAL-MG possui um complexo 

universitário formado por docentes, técnico-

administra�vos e colaboradores, que juntos, 

trabalham em busca de um mesmo obje�vo: 

alcançar a excelência no ensino, na pesquisa e 

na extensão.  

Acompanhando o progresso cien�fico e 

tecnológico, coerente com sua vocação para a 

Pesquisa, a UNIFAL-MG mantém um programa 

de bolsas que abrange desde a graduação até a 

pós-graduação, além de receber alunos do 

ensino médio para os programas de Iniciação 

Cien�fica Júnior.

O número de pesquisadores cresce a cada 

ano na UNIFAL-MG e, em consequência, o 

aporte de verbas para pesquisa. A interna-

cionalização ins�tucional, impulsionada pelo 

programa Ciência sem Fronteiras e pela criação 

da Agência de Inovação, coloca a Universidade 

na trilha do progresso tecnológico.

Além das a�vidades de ensino e de 

pesquisa, os programas de extensão universitá-

ria são destaque na UNIFAL-MG. Na extensão, 

os alunos agregam suas experiências e conhe-

cimentos em projetos desenvolvidos com a 

comunidade externa, o que permite um 

intercâmbio permanente entre a sociedade e a 

Universidade. 

 A Universidade foi elencada na 67ª 

posição como melhor universidade brasileira no 

Ranking Universitário Folha (RUF) de 2018. Dos 

40 cursos de graduação que figuram no ranking, 

o destaque foi o curso de Farmácia da 

Universidade, posicionado no 12º lugar, como 

um dos melhores do país. Também o curso de 

Fisioterapia conquistou posição entre os 

melhores, alcançando a 32ª colocação.

 Resultados como estes, comprovam a 

relevância do trabalho de professores, 

pesquisadores, estudantes, gestores, técnico-

a d m in i st ra� vo s  e  d e  to d o s  o s  o u t ro s 

colaboradores que ao longo de mais de 100 anos 

de história se esforçam para consolidar a missão 

da UNIFAL-MG de produzir, sistema�zar e 

socializar o saber cien�fico, tecnológico e 

filosófico, ampliando e aprofundando a 

formação do ser humano para o exercício 

profissional, à reflexão crí�ca, à solidariedade 

nacional e internacional, na perspec�va da 

construção de uma soc iedade justa  e 

democrá�ca, e na defesa da qualidade de vida.

Uma história de sucesso
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Com mais de 50 cursos 
oferecidos, incluindo 
graduação e pós 
graduação, a UNIFAL-MG 
se encontra entre as 
melhores uni-versidades do 
país.

A Instituição é 
transformada em 
Universidade 
Federal de Alfenas

Criação da Unidade Santa 
Clara e dos Campi de Poços 
de Caldas e Varginha

Transformação da EFOA 
em Centro Universitário 
Federal

Nova Sede da EFOA 
inaugurada na Praça
Dr. Emílio Silveira

Início das atividades 
na EFOA* com o 
Curso de Farmácia



Nossos ideais
 Somos uma universidade disposta a servir pessoas, com paixão e excelência, buscando fornecer o 

que temos de melhor para toda a comunidade.

VisãoVisãoValoresValores

Promover a formação plena do ser humano, gerando, 
sistema�zando e difundindo o conhecimento, compro-

metendo-se com a excelência no ensino, na pesquisa e na 
extensão, com base nos princípios da reflexão crí�ca, da 

é�ca, da liberdade de expressão, da solidariedade, da 
jus�ça, da inclusão social, da democracia, da inovação e 

da sustentabilidade.

Ser conhecida por sua exce-
lência acadêmica, cien�fica, 
cultural e social nos cenários 

nacional e internacional. 

É�ca, Excelência, Eficiência,  
Inovação, Sustentabilidade, 
Pluralidade e Transparência.

MissãoMissão
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 A UNIFAL-MG se destacou no Índice Geral de Cursos (IGC) (BRASIL, 2017) do Ministério da 

Educação (MEC), divulgado pelo Inep. Em uma escala de 1 a 5, a UNIFAL–MG obteve o IGC contínuo de 

3,4662 e o IGC faixa 4, se elencando entre as melhores universidades do país e entre as 10 melhores do 

estado de Minas. Além do IGC, foi divulgado pelo Inep o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) (BRASIL, 

2018), que avalia a qualidade dos cursos de graduação, também em uma escala de 1 a 5. 
 
 A Universidade também teve 21 cursos classicados entre os melhores cursos superiores, de 

acordo com a avaliação do Guia do Estudante (GE). Desses, sete cursos ganharam 5 estrelas: Biomedicina 

(Bacharelado), Ciência da Computação (Bacharelado), Farmácia (Bacharelado), Física (Licenciatura), 

Fisioterapia (Bacharelado), Geograa (Licenciatura) e História (Licenciatura).  Destaques para os cursos de 

Farmácia e Fisioterapia que, respectivamente, ocupam a 12ª e a 32ª colocação entre os melhores do país.

Sempre crescendo 
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Entre as Instituições

 brasileiras*

67ª
no índice Geral de 

cursos(IGC) do MEC.* 

Cursos classificados 
entre os melhores do 

país*

21
melhores Instituições

 de Minas Gerais

10
* Entre uma escala de 1 a 5. * Segundo o GUIA DO ESTUDANTE. * Segundo o GUIA DO ESTUDANTE. 

Entre as

* Segundo o GUIA DO ESTUDANTE. 

Faixa



Ensino e Pesquisa
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Número de Alunos de Graduação

Número de Alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu

Número de Alunos de Ensino a Distância

Quanto ao Ensino e Pesquisa, A UNIFAL-MG apresenta os seguintes dados:



Relação Aluno Professor (RAP) - 2019
Ÿ Alunos graduação/Docentes: 
5.934/566 = 10,4
Ÿ Alunos pós-graduação/Docentes: 
682/566 = 1,2
Ÿ Alunos totais/Docentes:  
6.616/566 = 11,6

Recursos Humanos
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Número de Servidores Técnicos

Número de Servidores Docentes

Com base nos dados apresentados nos grácos, podemos denir as relações:

Relação Aluno Técnico Atual (RAT) - 2019
Ÿ Alunos graduação/TAE: 
5.934/330 = 17,98
Ÿ Alunos pós-graduação/TAE: 
682/330 = 2,06
Ÿ Alunos totais/TAE: 
6.616/330 = 20,0

A UNIFAL-MG apresenta os seguintes números:



A UNIFAL-MG, quando comparada às 

dezesseis outras Instituições Federais de 

Ensino Superior de Minas Gerais, possui 

clara defasagem de recursos humanos, 

tanto técnicos administrativos em 

educação - TAE como docentes. A média 

das IFES mineiras em relação ao número 

de terceirizados, TAEs e docentes é bem 

acima do quadro atual da UNIFAL-MG:
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Relação UNIFAL-MG e IFES de Minas Gerais



Área construída por campus
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A Universidade Federal de Alfenas está presente em três cidades do Sul de 
Minas Gerais:

Ÿ Alfenas-MG 
(Sede e Unidade Educacional II)
Ÿ campus de Poços de Caldas-MG
Ÿ campus de Varginha-MG

Situação da área total construída em 2008: 
26.079,10 m², sendo: 

Ÿ 25.938,70 m² no campus Sede
Ÿ 140,40 m² na Unidade Educacional Santa 

Clara

Situação da área total construída  em 2013: 
86.583,19 m², sendo:

Ÿ 41.697,22 m² no campus Sede
Ÿ 14.540,23 m² na Unidade Educacional Santa Clara
Ÿ 16.222,00 m² no campus Avançado de Poços de Caldas
Ÿ 14.123,74 m² no campus Avançado de Varginha



Situação da área total construída em 
2015: 101.858,59 m², sendo:

Ÿ 45.071,72 m² no campus Sede
Ÿ 18.698,73 m² na Unidade 

Educacional Santa Clara
Ÿ 20.574,40 m² no campus Avançado 

de Poços de Caldas

Situação da área total construída em 
2018: 113.146,70 m², sendo:

Ÿ 45.071,72 m² no campus Sede
Ÿ 29.514,84 m² na Unidade Educacional Santa Clara
Ÿ 21.046,40 m² no campus Avançado de Poços de Caldas
Ÿ 17.513,74 m² no campus Avançado de Varginha
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Área construída por campus



Evolução do Orçamento
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Os valores orçados em Lei Orçamentária 

Anual, bem como as despesas executadas 

d e m o n s t r a m  c e r t o  c r e s c i m e n t o 

orçamentário da Universidade Federal de 

Alfenas ao longo dos anos.

Entretanto, a anál ise detalhada em 

relação aos grupos de despesa demonstra 

de forma clara que a maior parte refere-se 

às despesas obrigatórias da Universidade, 

isso é, pessoal ativo e inativo, benefícios, 

contribuições previdenciárias, etc. Nesse 

sent ido ,  o o rçamento d i sc r i c ionár io 

disposto em Lei Orçamentária Anual para 

despesas de custeio e investimento tem 

praticamente se mantido nos últimos três 

anos.

Tal fato torna o bom funcionamento da 

Universidade cada vez mais difícil uma vez que o 

orçamento não acompanhou o aumento dos 

custos tanto de serviços essenciais para o 

funcionamento (como terceirização, despesas 

com energia e água), como de insumos básicos 

p a r a  a  g r a d u a ç ã o .  O u  s e j a ,  n ã o  h á 

compatibilização do orçamento às necessidades 

Institucionais.

Abaixo estão representados os orçamentos da 

UNIFAL/MG constantes em Lei Orçamentária 

Anual, detalhados em despesas obrigatórias e 

discricionárias:
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Para melhor visualização, as despesas discricionárias foram separadas em Investimento 
e Custeio:

Despesas Discricionárias
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As ações da UNIFAL-MG representam instrumento 
de inserção da Universidade no processo de 
desenvolv imento de Alfenas e região.  A 
Universidade presta importante contribuição à 
saúde  e educação na forma de programas, 
projetos, eventos, cursos e prestações de serviços.



Atendimentos e ServiçosAtendimentos e Serviços
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Serviços

Atendimentos realizados pela UNIFAL-MG

A Clínica de Odontologia da UNIFAL-MG presta atendimento preventivo, interceptivo e 
curativo, por meio das clínicas de cirurgia; dentística preventiva e restauradora; 
endodontia; cirurgia periodontal; estomatologia; odontopediatria; próteses xas 
unitárias, parciais e removíveis; radiologia odontológica e imaginologia.

Fornece laudos anatomopatológicos de biópsias de lesões bucais enviadas para o 
Laboratório de Patologia da UNIFAL-MG, via correio ou pessoalmente. Os laudos 
anatomopatológicos cam prontos em até 15 dias quando não há necessidade de 
exames complementares e consultorias.

A Clínica de Fisioterapia da UNIFAL-MG presta atendimentos nas áreas de ortopedia; 
urologia; obstetrícia; mastologia; neurológica; respiratória/pneumológica; 
neuropediátrica; dermatofuncional; cardiovascular; geriatria e hidroterapia.

O Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado na Unidade Santa Clara em 
Alfenas, contempla atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão em atendimento médico 
ambulatorial.

As atividades na clínica são acompanhadas pelos médicos professores e 
desenvolvidas por alunos do quarto, quinto e sexto anos, e do primeiro ao quinto ano 
da residência médica, além de pós-graduandos.

Atualmente são disponibilizados 22 ambulatórios especializados, com média prevista 
de 500 atendimentos ao mês.

As áreas são: Clínica Médica Especializada, Cirurgia Especializada, Ginecologia 
Especializada, Saúde Mental e Medicina de Imagem.

Clínica de Odontologia:Clínica de Odontologia:

Laboratório de Anatomopatologia Bucal:Laboratório de Anatomopatologia Bucal:

Clínica de Fisioterapia:Clínica de Fisioterapia:

Centro de Especialidades Médicas:Centro de Especialidades Médicas:
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Visa formar acadêmicos do curso de Farmácia para o mercado de trabalho. A missão 

do setor é contribuir para o aprimoramento técnico e formação humanística dos 

acadêmicos e oferecer produtos e serviços de qualidade à comunidade.
 
A Farmácia Universitária disponibiliza serviços de drogaria, manipulação de fórmulas 

magis t ra i s ,  cosmét icos  e  a tenção fa rmacêut i ca  (acompanhamento 

farmacoterapêutico).

O Laboratório Central de Análises Clínicas (LACEN) é um Órgão Complementar da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF-UNIFAL-MG), cuja função é desenvolver e 

disponibilizar competências e serviços através do ensino, pesquisa e extensão, em 

conformidade com as normas estabelecidas no Regimento da FCF, no âmbito da 

Universidade Federal de Alfenas.
 Orientado por princípios que visam o aprimoramento técnico e garantia da qualidade 

de seus exames, o laboratório aderiu ao Programa Nacional de Controle de Qualidade 

da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (PNCQ-SBAC), recebendo classicação 

EXCELENTE, desde sua implantação em 2005. Atualmente utiliza a Controllab da 

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC-ML) para a 

realização do Controle Externo da Qualidade (CEQ), certicada com ótimo 

desempenho na realização de exames laboratoriais. Para enfrentar os desaos de um 

mercado atual, segue em busca da melhoria contínua, realizando serviços com 

qualidade, prossionalismo, ética e humanização.

Farmácia Universitária:Farmácia Universitária:

Laboratório Central de Análises Clínicas - LACEN:Laboratório Central de Análises Clínicas - LACEN:

Núcleo Controle de Qualidade:Núcleo Controle de Qualidade:

A NCQ/UNIFAL-MG/FACEPE integra as atividades de ensino de graduação e pós-

graduação, pesquisa e extensão. É gerenciado pela Fundação de Apoio à Cultura, 

Pesquisa, Ensino e Extensão (FACEPE) e, também, conta com o apoio administrativo da 

Universidade. Habilitado pela REBLAS/ANVISA para estudos analíticos de fármacos e 

medicamentos e equivalência farmacêutica de medicamentos, busca contribuir com as 

Políticas Nacionais de Assistência Farmacêutica e de Medicamentos com a garantia da 

qualidade, da ecácia e segurança dos medicamentos comercializados no país.
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Número de serviços prestados pela UNIFAL-MGNúmero de serviços prestados pela UNIFAL-MG

58.795 procedimentos

95.518 exames realizados

45.141 ensaios 

Abaixo é apresentado um gráco contendo mais detalhes sobre o número de serviços 
prestados pela UNIFAL-MG:



Outras a�vidades, projetos e serviçosOutras a�vidades, projetos e serviços
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A Unifal-MG, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, promove, desde 1999, o 

programa Unati, com o objetivo de contribuir para melhoria da qualidade de vida das 

pessoas da terceira idade oferecendo orientação e serviços de saúde especícos, cursos 

de capacitação e oportunidades de lazer.
Os cursos do programa Unati, destinados a pessoas com idade igual ou superior a 50 

anos, são ministrados por voluntários da UNIFAL-MG e da comunidade externa.
O programa promove, ainda, viagens turísticas com seus integrantes, participação de 

eventos relacionados à terceira idade e qualidade de vida.

A Unifal-MG  oferece cursinho preparatório aos alunos e egressos do Ensino Médio, 

com idade igual ou superior a 18 anos, que pretendem realizar o Exame Nacional do 

Ensino Médio.
Existem turmas ministradas na Sede, campus de Poços de Caldas e campus de 

Varginha, como parte de projeto de extensão da Universidade As aulas contam com 

uma equipe técnico-pedagógica, formada por professores da UNIFAL-MG e também 

por universitários.

Programa Universidade Aberta à terceira Idade (Una�): Programa Universidade Aberta à terceira Idade (Una�): 

Cursinho para o ENEM:Cursinho para o ENEM:

Projetos

Atividades

Serviços
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A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Federal de Alfenas - 

NidusTec, campus Alfenas-MG, vinculada  à Agência de Inovação, é  um órgão 

institucional que se destina a apoiar empreendedores proporcionando-lhes ambiente e 

condições apropriadas para funcionamento de suas empresas (serviços especializados, 

orientação, espaço físico e infraestrutura técnica, administrativa e operacional).

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – NidusTec: Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – NidusTec: 

Busca articular, multidisciplinarmente, áreas de conhecimento da Universidade com 

grupos populares no intuito de gerar trabalho e renda, visando a contribuição na 

formação de cooperativas populares e/ou empresas autogestionárias, nas quais os 

trabalhadores têm o controle coletivo de todo o processo de produção. Nesse contexto, 

implantou-se a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares na Universidade 

Federal de Alfenas, campus Varginha, a m de articular práticas de ensino, pesquisa e 

Incubadora Tecnológica de Coopera�vas Populares: Incubadora Tecnológica de Coopera�vas Populares: 

É um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com Instituições de 

Ensino Superior, que visa oferecer apoio tributário e scal gratuito para pessoas físicas e 

jurídicas de menor poder aquisitivo.
Na UNIFAL-MG é oferecido no campus Varginha, com o objetivo de proporcionar aos 

alunos contato com atendimento ao público e com a atividade de assessoria e 

consultoria nas áreas contábil e scal, colocando em prática todo o conhecimento 

adquirido em sala de aula e nas demais atividades de ensino e extensão universitária.
Para que possam atender à população, os estudantes são selecionados por meio de 

edital e capacitados sob a coordenação do professor responsável.
Além de orientações sobre Declaração do Imposto de Renda (Pessoa Física), o NAF 

também auxilia na Declaração Simplicada de Imposto de Renda (Pessoa Física); na 

Inscrição e 2ª via do CPF; na consulta cadastral e scal de Pessoa Física perante a Receita 

Federal; no esclarecimento de assuntos como MEI, e-Social, entre outros; e 

agendamento de horário na Receita Federal do Brasil.

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF): Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF): 
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Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)

O projeto tem o compromisso pela organização de ações institucionais que garantam 
a integração de pessoas com deciência. O Núcleo promove ações com a nalidade de 
instaurar o diálogo sobre a inclusão e consolidar as políticas de acessibilidade na 
Instituição de modo que a equidade e o respeito à diversidade sejam reconhecidos 
como elementos basilares para que se alcance uma convivência social solidária.

Integra um dos projetos do NAI/UNIFAL-MG, o curso de língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS, destinado a qualicar e capacitar os servidores docentes e técnico-
administrativos em educação para o atendimento a pessoas com surdez.

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI): Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI): 

Ouvidoria

A universidade por meio de sua Ouvidoria oferece à comunidade universitária e à 
população em geral serviço para manifestação, opiniões, denúncias e contribuição com 
a administração da UNIFAL-MG. As provocações, conforme a pertinência da matéria, 
serão de competência da Ouvidoria, procurando sempre manter o sigilo e o bom 
relacionamento entre as partes envolvidas.

Centro Integrado de Assistência ao Servidor - CIAS

O órgão é vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e dispõe de instalações de 
consultórios para atendimento médico, odontológico, psicológico e serviço de 
Medicina e Segurança do Trabalho. Os atendimentos são feitos a servidores ativos, 
inativos, dependentes,  terceirizados e alunos. 

Além disso realiza exames médicos periciais (perícia singular e junta médica) e por 
meio do serviço de Medicina e Segurança do Trabalho realiza exames periódicos, 
elabora e acompanha ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho.

Além dos atendimentos, o CIAS em conjunto com a Comissão de Qualidade de Vida 
no Trabalho, criada em julho/2013, elaborou e implantou vários programas e projetos 
de Qualidade de Vida do Servidor da UNIFAL-MG dentre os quais destaca-se: Cessação 
do Tabagismo, Atividade Física (Karatê, Aikido, Ginástica Laboral, Caminhadas, Pilates), 
Saúde Bucal e Alimentação Saudável.

Centro Integrado de Assistência ao Servidor - CIAS: Centro Integrado de Assistência ao Servidor - CIAS: 

Ouvidoria: Ouvidoria: 

É um canal de solicitação de informações da UNIFAL-MG, implementado em função 
da Lei de Acesso à Informação Pública permite que qualquer cidadão solicite 
informações de interesse público, independentemente de justicativa ou interesse 
especíco, que deverão ser prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade em 
caso de recusa ou omissão. A lei estabelece, ainda, a obrigação dos órgãos públicos de 
promover a transparência, isto é, de divulgar informações de interesse coletivo 
independentemente de solicitação, além de limitar e estabelecer prazos máximos para 
os casos de sigilo.

Sistema de Informação ao Cidadão - SIC: Sistema de Informação ao Cidadão - SIC: 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19

