Governo de Minas destina R$ 62,5 milhões
para a Universidade Federal de São João delRei
Qui 21 outubro
O Governo do Estado de Minas destinará o repasse de R$ 62,5 milhões para a Universidade
Federal de São João del-Rei (UFSJ). O anúncio foi feito durante visita do governador Romeu Zema
à cidade histórica sede da universidade, no Campo das Vertentes, na tarde desta quinta-feira
(21/10).
Os recursos serão destinados para a realização de obras, compra de mobiliários e equipamentos,
entre outros projetos, com prazo de execução estimado entre cinco e 28 meses.
Além do anúncio, o chefe do Executivo participou também da assinatura de decretos de liberdade
econômica, celebrado entre dez prefeitos da região, que fazem parte do programa Minas Livre para
Crescer, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede).
Romeu Zema comemorou a visita ao município para apresentar as novidades.
"Para mim, é um prazer estar aqui em São João del-Rei. É a primeira vez que visito a cidade como
governador, estava devendo essa visita há tempos. E fico muito satisfeito de estarmos aqui hoje
com uma pauta muito positiva que é a questão do repasse do Estado para a UFSJ, que vai utilizar
esse recurso em diversas frentes, na compra de equipamentos, veículos, melhorias de laboratórios,
entre outras", destacou o governador.
Repasse para UFSJ
O valor repassado à
Universidade Federal de
São João del-Rei faz
parte dos mais de R$ 500
milhões destinados pelo
Estado a dez
universidades por meio
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do Programa de Apoio às
Universidades Federais de Minas Gerais. Com os recursos, serão executados 22 projetos na UFSJ.
O objetivo do programa é garantir maior integração das universidades públicas federais para
desenvolverem projetos e ações conjuntas com a educação básica, além de promover a melhoria
do ensino de qualidade do estado de Minas Gerais, por meio de investimentos nestas instituições
de ensino superior.
Para o governador, o investimento é um primeiro passo de muitos. "Nesses 33 meses de governo, o

nosso objetivo tem sido arrumar a casa e equilibrarmos as contas. Quero lembrar que, apesar de
termos avançados em todos indicadores do Estado, hoje eu posso dizer que a educação está
melhor. Mas temos muito o que fazer. Sabemos que muitas escolas ainda precisam de reformas,
mas posso afirmar que estamos no caminho certo. Já avançamos, mas é apenas o primeiro de
muitos degraus que temos ainda de subir", explicou o governador.
A UFSJ está presente em cinco municípios. Seus cursos estão distribuídos em seis unidades
educacionais. São oferecidos 49 cursos de graduação presenciais e quatro na modalidade
graduação a distância.
Também presente em São João del-Rei, a secretária de Estado de Educação, Julia Sant'Anna,
disse que o investimento visa integrar os ensinos superior e básico.
"Uma grande alegria estar aqui dispondo esse recurso para a universidade em um momento em
que as instituições enfrentam tanta dificuldade. Além disso, por conta de muita organização na
gestão da Secretaria e muito trabalho do Governo de Minas, também estamos conseguindo concluir
muitas reformas em escolas estaduais. Dobramos a merenda, realizamos um investimento muito
expressivo de equipamentos e mobiliário das escolas e conseguimos disponibilizar este recurso
anunciado hoje que vai auxiliar ainda mais na integração do ensino superior com a educação
básica", disse.
Ainda nesta quinta-feira (21/10), no período da manhã, o Estado anunciou repasses para
Universidade Federal de Lavras (UFLA), no Sul de Minas, que contará com o aporte de R$ 53,3
milhões. As outras universidades federais contempladas pelo programa são: Alfenas, Itajubá, Juiz
de Fora, UFMG, Uberlândia, Viçosa, Triângulo Mineiro, Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Detalhamento da aplicação dos recursos na UFSJ:
● R$ 280 mil: Aquisição de um trator agrícola e implementos;
● R$ 300 mil: Aquisição de um veículo caminhão automotivo pesado com equipamento destinado
à elevação de pessoas através de braço hidráulico e ou elétrico;
● R$ 642 mil: Programa de mobilidade discente “pedal livre” - aquisição e compartilhamento de
bicicletas para mobilidade discente e equipamentos de segurança para deslocamento intra-campus
da UFSJ e ao longo da cidade de São João del-Rei;
● R$ 700 mil: Atualização de equipamentos para laboratório de ensino;
● R$ 809,5 mil: Aquisição de equipamentos para a montagem de um estúdio de TV e quatro
centros de produção audiovisual na Universidade Federal de São João del-Rei;
● R$ 3,8 milhões: Implantação de Centro Multiusuário de Microscopia e Microanálise na UFSJ Aquisição de equipamentos de última geração para implantação do Centro Multiusuário de
Microscopia e Microanálise da UFSJ a fim de atender a crescente demanda qualificada de
pesquisadores de diferentes campos do conhecimento por técnicas de microscopia eletrônica e
óptica modernas, propiciando o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas na
fronteira do conhecimento e reduzindo nossa dependência em relação a centros externos;

● R$ 1,9 milhão: Equipamentos Multiusuários para Análises de Ressonância Magnética Nuclear
(RMN) Multicampi;
● R$ 1,85 milhão: Inteligência artificial na quantificação dos serviços ecossistêmicos e na
estocagem de carbono em florestas de minas gerais: pesquisas e capacitações para o ensino
básico, tecnológico e profissionalizante;
● R$ 3 milhões: Ampliação da unidade de referência tecnológica em produção sustentável de
carvão vegetal da UFSJ
● R$ 12 milhões: Aquisição e manutenção de equipamentos para Laboratórios de Ensino;
● R$ 12,5 milhões: Projeto de capacitação energética para unidades acadêmicas da UFSJ;
● R$ 12,6 milhões: UFSJ Digital - Melhorar a qualidade do ensino híbrido na UFSJ e dos cursos
de capacitação continuada para professores da educação básica da rede pública de ensino e
gestores públicos, oferecidos pelo Núcleo de Educação a Distância, NEAD-UFSJ;
● R$ 2,2 milhões: Melhoria do Ensino Experimental nos cursos de graduação -CAP e CCO;
● R$ 1,09 milhão: Utilização a robótica no ensino, pesquisa e extensão;
● R$ 299 mil: Programa sons das vertentes;
● R$ 1,7 milhão: Núcleo de Criação de Animais de Laboratório (NUCAL);
● R$ 57 mil: Educação Ambiental Fotografia;
● R$ 1,1 milhão: Projeto Fazenda Escola Final;
● R$ 250 mil: Agricultura e Meio Ambiente;
● R$ 3 milhões: Reestruturação do viveiro de mudas da UFSJ como ferramenta para o ensino
básico, tecnológico e a educação ambiental;
● R$ 1,5 milhão: Aquisição de equipamentos de biologia molecular e biotecnologia
● R$ 724 mil: Projeto Semeando: “horta escola” como ferramenta de difusão de tecnologia,
segurança alimentar e sustentabilidade para região de atuação do campus Sete Lagoas da UFSJ.

