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A UFMG NO 
ENFRENTAMENTO DA 
COVID-19

A Universidade Federal de Minas Gerais não para. 
Mesmo em trabalho remoto ou com medidas restriti-
vas para atividades presenciais – como medida fun-
damental para enfrentar o avanço da pandemia de 
covid-19, provocada pelo novo coronavírus – , a UFMG 
segue com suas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão em todas as áreas do conhecimento, com-
prometida com sua cidade, estado e país. 

Desde o dia 10 de março de 2020, a UFMG instituiu o 
Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações 
de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus, 
que está se reunindo regularmente para analisar a 
situação epidemiológica em Belo Horizonte e todo 
o estado de Minas Gerais e acompanhar as evidên-
cias científicas, para assessorar a tomada de decisão 
da reitoria, com embasamento científico e técnico, e 
também para assessorar as decisões administrativas 
e acadêmicas da administração central e das unida-
des. Para viabilizar as ações necessárias, foram cria-
dos uma Comissão de Acompanhamento designa-
da pelo Conselho Universitário e Comitês Locais, nas 
Unidades Acadêmicas, para monitorar o cumprimen-
to das normas de governança para enfrentamento da 
pandemia.

Atualmente, a UFMG desenvolve mais de duas cen-
tenas de pesquisas e atividades de extensão* que 
têm como foco aumentar o conhecimento científico 
sobre o novo coronavírus, a doença covid-19, a testa-
gem de vacinas e os impactos da pandemia sobre os 
seres humanos, a sociabilidade, a economia, o meio 
ambiente, a política e a cultura:

A UFMG desenvolveu seu próprio Protocolo de biosse-
gurança, adequação do espaço físico e monitoramento 
da covid-19 na UFMG e conta com um Plano de Retorno 
de Atividades Não Adaptáveis ao Modo Remoto. Estes 
documentos e demais ações da universidade no 
enfrentamento à pandemia de covid-19 podem ser 
consultados em: www.ufmg.br/coronavirus.

* Mais informações sobre pesquisas desenvolvidas na UFMG 
podem ser consultadas em: https://ufmg.br/coronavirus/
pesquisas-na-ufmg.
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PROTAGONISMO DA 
UFMG NO DIAGNÓSTICO 
DA COVID-19

A UFMG coordena Rede de Laboratórios de Pesquisas 
especialmente articulados para a testagem da 
covid-19. Os laboratórios que compõem esta rede 
contaram com a disponibilização de insumos pela 
Secretaria de Estado de Saúde e o apoio de recursos 
financeiros obtidos pela UFMG junto à Secretaria 
de Educação Superior do Ministério da Educação 
(SESU/ MEC). 

A UFMG tem mais de 30 projetos de enfrentamento à 
covid-19 apoiados com recursos da SESU/MEC, den-
tre os quais:

PROJETO COORDENADOR UNIDADE ACADÊMICA

01. Desenvolvimento de testes de diagnóstico sorológico para covid-19 Santuza Maria R. Teixeira CT-Vacinas

02. Execução de testes laboratoriais para diagnóstico de covid-19 Betania Drumond ICB

03. Execução de testes laboratoriais para diagnóstico de covid-19 Ana Paula Fernandes FAR

04. Laboratório NB3 para etapa inicial de diagnóstico molecular e produ-
ção dwe insumos para diagnóstico da covid-19

Luis Henrique Franco ICB

05. Características clínicas, de imagem pulmonar e laboratoriais de 
pacientes com infecção por covid-19 admitidos em unidade de terapia 
intensiva

Vandack Nobre FM/ICEx/FACE

06. Proposta de ações de telesaúde para a epidemia de covid-19 Antonio Luiz Pinho Ribeiro
FM/TELESAÚDE/
EBSERH

07. Ampliação da capacidade atual de processamento de 2.000 para 
20.000 exames mensais por análise molecular RT-PCR para detecção do 
covid-19.

José Nélio Januário FM/NUPAD

08. Treinamento de estudantes de graduação em enfermagem para sua 
atuação frente a pandemia de covid-19.

Adriana C. Oliveira ENF
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09. Análise estatística da evolução temporal do covid19: previsão e ferra-
mentas de controle

Glaura da Conceição 
Franco

ICEx/EST

10. Proposta de desenvolvimento de diagnóstico para covid19 utilizando 
uma plataforma portátil de biodiagnóstico

Luis Orlando Ladeira ICEx/FIS

11. Observatório de síndromes respiratórias agudas Wagner Meira Jr. ICEx/DCC

12. As atividades dos catadores durante a pandemia da covid-19
Francisco Antunes de P. 
Lima

EE/FAE

13. Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para pre-
venção de infecções por SARS-COV-2

Unaí Tupinambás FM

14. Centro de apoio à montagem de kits para coleta de material para diag-
nóstico laboratorial de SARS-COV-2

Leonardo David Tuffi 
Santos

ICA

15. Ensaio clínico randomizado aberto para comparação do efeito do trata-
mento com cloroquina ou hidroxicloroquina na negativação viral do SARS-
COV-2 em pacientes internados

Mauro Martins Teixeira ICB

16. UFMG-ful-60 medicamento com alto potencial para tratamento da sars 
da covid-19 Virgínia Soares Lemos ICB/ICEX

17. Covid-19 e mudanças na prática odontológica Ricardo Santiago Gomez FAO

18. Melhoria da capacidade de atendimento do laboratório institucio-
nal de pesquisa em biomarcadores (linbio) para apoio ao diagnóstico da 
covid-19 e combate à pandemia por sarscov-2

Adriano de Paula Sabino FAR

19. Prevenção da covid-19 em app  Zilma Silveira Nogueira 
Reis FM

20. Realização de testes de diagnóstico para covid-19 Zelia Ines Portela Lobato EV

21. Modelo de simulação de necessidades de leitos para atendimento da 
covid-19

Francisco Eduardo de 
Campos FM

22. Covid-19 e acometimento pulmonar: aspectos funcionais e tomográ-
ficos no acompanhamento de pacientes após a doença aguda pela infec-
ção por SARS-COV-2.

Carolina Coimbra Marinho FM

23. Plataforma de detecção rápida de vírus sem o uso de marcadores 
biológicos Juan Carlos González Pérez ICEX
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A UFMG criou o Programa Cooperativa de Laboratórios 
(CooLabs), com uma atuação articulada e a racionali-
zação de esforços e recursos, colocando seus labo-
ratórios de diferentes unidades acadêmicas a serviço 
da sociedade. O CooLabs Covid-19 integra a iniciativa 
como uma rede de laboratórios organizada para rea-
lizar testes de diagnóstico, atendendo laboratórios 
externos, instituições e hospitais privados, hospitais 
públicos e órgãos governamentais:

LABORATÓRIO UNIDADE ACADÊMICA COORDENADOR

1. Laboratório Institucional de Pesquisa em Biomarcadores Faculdade de Farmácia Prof. Adriano de Paula Sabino

2. Laboratório de Vírus Instituto de Ciências Biológicas Profa. Betania Paiva Drumond

3. Laboratório de Biologia Integrativa Instituto de Ciências Biológicas Prof. Renato Santana

4. Laboratório de RNA de Interferência Instituto de Ciências Biológicas Prof. João Marques

5. Laboratório Aquacen Escola de Veterinária Profa. Maria Isabel Guedes

6. CT-Vacinas UFMG Prof. Flávio Fonseca

7. Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico Faculdade de Medicina da UFMG Prof. José Nélio Januário

O programa CooLabs foi agraciado, em 2020, com 
o Prêmio José Costa, iniciativa do jornal Diário do 
Comércio e da Fundação Dom Cabral, na catego-
ria Qualidade da Inovação e Produção Tecnológica. 
Também foi considerada a melhor iniciativa desti-
nada ao combate à pandemia do novo coronavírus 
pelo Confies, entidade que congrega as fundações de 
apoio a instituições de pesquisa no país. 
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Fonte: http://redevirus.mcti.gov.br/index.php/laboratorios-de-campanha/ Fonte: http://redevirus.mcti.gov.br/index.php/laboratorios-de-campanha/. Acesso: 3/3/2021.

Impacto para a população de Minas Gerais

A UFMG é credenciada pela Fundação Ezequiel Dias 
(FUNED) para realização da fase analítica dos testes 
da covid-19. Além da Funed, a UFMG é a instituição 
pública do estado que realiza mais exames para o 
diagnóstico da covid-19. Até o início de fevereiro de 
2021, a UFMG respondia por 27% do total de 384.597 
exames realizados em toda a rede pública do Estado 
de Minas Gerais, abrangendo os 853 municípios.

Impacto para a população brasileira

A UFMG coordena um projeto do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) que congrega labora- 
tórios de 13 outras instituições . O projeto se dedica 
a ampliar a capacidade de realização de testes diag- 
nósticos da covid-19, por meio da detecção de marca-
dores moleculares do vírus Sars-CoV-2. O projeto pre- 
vê a realização de 100 mil testes de diagnóstico por 
mês, e 30% deles estão sendo feitos nos laboratórios 
da UFMG.

Minas Gerais é o estado que realiza mais testagens 
por PCR nestes laboratórios de pesquisa, responden-
do por 55% de todos os resultados obtidos.

Em números absolutos, a rede de laboratórios da 
UFMG responde sozinha por 77,5% dos atendimentos 
realizados pelas universidades públicas brasileiras, 
no esforço de testes diagnósticos da covid-19 para a 
população.
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UFMG NA BUSCA
POR NOVOS TESTES

Além dos testes por PCR, realizados nas amostras 
coletadas por meio dos swabs na rede pública de saú-
de, por meio de acordo com a Fundação Ezequiel Dias 
(Funed), estadual, e com as prefeituras de Contagem e 
de Belo Horizonte, os laboratórios do CooLabs UFMG 
também participaram do desenvolvimento do teste 
para detecção do novo coronavírus baseado no método 
Elisa. O kit, que teve tem financiamento da Fundação 
de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas 
(INCT-V) e da RedeVírus do MCTI, foi integralmente 
desenvolvido pelo CT Vacinas da UFMG. Após os pri-
meiros resultados positivos obtidos na UFMG, o mate-
rial foi validado por outros laboratórios brasileiros e 
aguarda aprovação da Anvisa.

Os laboratórios do CooLabs UFMG também preten-
dem iniciar testagem com novo método de detec-
ção da doença, que se vale de amostras salivares. 
O teste, que utiliza metodologia de leitura em um 

aparelho por infravermelho, ainda aguarda  autoriza-
ção pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo 
Ministério da Saúde.

Na busca pela detecção mais rápida e barata do novo 
coronavírus, o Centro de Tecnologia em Nanomateriais 
(CT Nano) da UFMG trabalha no desenvolvimento da 
Plataforma Portátil de Biodiagnóstico (PPB), basea-
da em dois elementos: nanossensores de ouro e um 
leitor óptico. A pesquisa é apoiada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e pelo Ministério 
da Educação, inclusive com bolsas financiadas pela 
Capes.
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UFMG NA BUSCA
PELAS VACINAS

A UFMG é um dos centros brasileiros que participou da 
fase 3 das vacinas CoronaVac, desenvolvida pela bio- 
farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, e a da Janssen 
Pharmaceutical Companies, da Johnson & Johnson – a 
Faculdade de Medicina da UFMG é integrante da Rede 
CoVPN. A avaliação sobre a eficácia e segurança das 
vacinas teve respostas positivas.

VACINAS EM DESENVOLVIMENTO NA UFMG

DNA Influenza + Covid-19 BCG + Covid-19 Quimera Proteica RNA Mensageiro MVA + SARS-COV-2 AD5 + SARS-COV-2

Tipo Vacina de DNA Vetor viral Recombinante Vacina de 
subunidade

Vacina de RNA Vetor viral Vetor viral

Administração Intramuscular Intranasal Intramuscular Intramuscular Intramuscular Intramuscular Intramuscular

Doses 2 2 Não definido 2 2 2 2
Funcionamento Genes codificadores 

de antígenos do Sars-
Cov-2 são incluídos 
em um plasmídeo. 
Espera-se que os 
antígenos produzidos 
a partir deste DNA 
induzam à resposta 
celular de defesa

Alterações genéti-
cas no vírus H1N1. 
Espera-se imuniza-
ção à influenza e à 
Covid-19

Alterações genéti-
cas em Bacilos de 
Calmette-Guérin 
(BCG).

Espera-se imuni-
zação à tubercu-
lose e à Covid-19

Alteração genética 
da bactéria E.coli 
que a torne capaz 
de produzir duas 
proteínas do vírus 
de forma combina-
da. Espera-se que 
esta quimera esti-
mule a produção de 
anticorpos contra a 
Covid-19

Baseada em mRNA 
ou RNA mensagei-
ro sintético, encap-
sulado em liposso-
mo. Espera-se que 
essa combinação 
induza o sistema 
imune a produzir 
defesas contra o 
novo coronavirus

Alterações genéticas 
no vírus MVA (vírus 
usado como vaci-
na contra varíola). 
Espera-se a indução 
à resposta imune 
contra a Covid-19

Alterações genéticas do 
Aderovírus 5 (Ad5, cau-
sador de doenças respi-
ratórias). Espera-se que 
o composto induza à 
resposta imune contra a 
Covid-19

Vantagem Facilidade no arma-
zenamento e logís-
tica de distribuição, 
em temperaturas de 
freezers normais. 

Proteção ambivalente Segurança e agi-
lidade (vacina 
existente/BCG)

Baixo custo e rapi-
dez de produção

Agilidade em 
novas vacinas, em 
caso de mutação 
do vírus

Possibilidade de 
expressão de múlti-
plas proteínas usan-
do um mesmo vetor

Intensidade das respos-
tas imunes

Estágio de 
desenvolvimento

Composto 
finalizado

Ensaios com 
camundongos

Elaboração 
do composto 
gênico

Ensaios com 
camundongos

Elaboração do 
composto

Composto 
finalizado

Ensaios com 
camundongos

Financiamento CNPq e MCTI CNPq, MCTI e 
Fundação Oswaldo 
Cruz

CNPq CNPq e MCTI CNPq e MCTI CNPq e MCTI CNPq e MCTI

Com o objetivo de agilizar a vacinação no Brasil, a UFMG 
trabalha com sete projetos de desenvolvimento de um 
imunizante nacional. São cinco no CT-Vacinas – localiza-
do no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) –, 
que contam com participação do Instituto René Rachou 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-Minas), e duas no 
Instituto de Ciências Biológicas (ICB):
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UFMG NA PRODUÇÃO 
DE INSUMOS E 
EQUIPAMENTOS

Vários centros de pesquisa da UFMG estão empenha-
dos na produção de materiais para o enfrentamento à 
pandemia de covid-19. Dentre os mais de 30 projetos 
de enfrentamento à covid-19, nove foram direciona-
dos à produção de insumos e equipamentos:

PROJETO COORDENADOR UNIDADE ACADÊMICA

01. Produção de álcool em gel 80% Leiliane Coelho Andre FAR

02. Confecção de escudos faciais em impressoras 3D (prote-
tores faciais contra covid-19)

Heveline Silva ICB/ICEX

03. Produção em situação emergencial de álcool em gel 70 % 
com insumos alternativos

Ruben Dario Sinisterra 
Millán

ICEx-DQ

04. Esterilização de máscaras N95 Clésia Cristina Nascentes ICEx/DQ

05. Construção de alternativas para ventiladores hospitala-
res, de baixo custo e rápida fabricação

Geraldo Márcio Alves dos 
Santos

EE/FAE

06. Modificação de ventiladores pulmonares visando a uti-
lização simultânea entre pacientes graves infectados pelo 
covid-19

Fabrício José Pacheco 
Pujatti

EE/DEMEC

07.  Implementação na UFMG de plataforma tecnológica para 
produção de vacina de DNA direcionadas a doenças virais 
infecciosas utilizando nanopartículas lipídicas ionizáveis.

Pedro Pires Goulart 
Guimarães

ICB/ICEX/FaFar

08. Refrigerador solar para transporte e armazenamento de 
vacinas na era pós-covid-19

Luiz Machado EE

09. Desinfecção do ar utilizando radiação UV-C para elimina-
ção do virus SARS-COV2 e bactérias multirresistentes

Alexandre Cruz Leão CM
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UFMG E OS PEDIDOS DE 
PATENTE NO COMBATE À 
COVID-19 

A UFMG destaca-se como uma das instituições com o 
maior número de depósito de patentes e transferência 
de tecnologia. São 1.161 depósitos de patentes (Brasil 
e exterior), 814 proteções intelectuais e 108 licencia-
mentos (Brasil e exterior).

A universidade está em 4º lugar no ranking nacio-
nal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI, 2019), que classifica as entidades de ensino 
superior e empresas  de todo o país.

Depósitos de Pedidos de Patente sobre covid-19:
1)  Uso do tetraclorodecaoxido para produzir medica-

mentos para tratar pacientes com covid-19 
2)  Dispositivo de fixação para protetor facial 
3)  Processo para classificação de células quanto a 

infecção por agentes virais e uso 
4)  Materiais em rede como sistemas de liberação 

controlada de alta atividade e eficiência antiviral, 
processo e uso 

5)  Material híbrido nanoestruturado à base de oligô-
meros de nióbio, processo de obtenção e uso 

6)  Kit para diagnóstico da covid-19, método e uso 
7)  Kit para diagnóstico da covid-19, método e uso 

8)  Respirador pulmonar pneumático 
9)  Processo para classificação de amostras biológi-

cas quanto a infecção por agentes virais e usos 
10)  Configuração aplicada a/em protetor facial
11) Tecnologia que protege superfícies contra o novo 
coronavírus por até 28 dias

Depósitos de Registros de Programas de Computador 
no INPI sobre covid-19:
1)  Simulador covid-19 

Programas de Computador Registrados pela CTIT, 
por criptografia e carimbo do tempo (CRICT), sobre 
covid-19:
1)  MLSerum - diagnóstico para doenças virais base-

ado em combinação de espectroscopia óptica e 
inteligência artificial

2)  PanViTa - Pan Virulence and resisTance Analysis 
3)  Diagnóstico covid-19 através do hemograma de 

sangue

A UFMG recebeu, em 2020, o Prêmio Patente do Ano, 
concedido pela Associação Brasileira da Propriedade 
Intelectual (ABPI), com a patente intitulada Método e 
sonda de aspiração endobronquial de secreções. A 
edição da premiação contemplou processos destina-
dos ao enfrentamento da pandemia de covid-19. 
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UFMG NO TRATAMENTO 
DA COVID-19

A UFMG oferece 14 cursos de graduação nos diver-
sos campos da saúde, aos quais estão ligados vários 
programas de serviço assistencial: Biomedicina, 
Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, 
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Música (Musicoterapia), Nutrição, Odontologia, 
Psicologia e Terapia Ocupacional. 

Além de contar com um considerável número de ativi-
dades assistenciais à população com foco na saúde, 
destaca-se a atuação de dois centros de atendimento 
à saúde da população ligados à UFMG e os leitos que 
disponibilizam ao tratamento da covid-19.

Hospital das Clínicas da UFMG
O Hospital das Clínicas (HC) é um hospital de ensino, 
universitário, público, geral e integrado ao SUS. Tem 
como missão desenvolver a assistência em saúde com 
eficiência, qualidade e segurança, com ênfase na aten-
ção especializada, na formação de recursos humanos 
e na produção de conhecimento e tecnologia. O HC é 
um dos maiores prestadores de serviços de saúde de 
Minas Gerais e referência no tratamento de patologias 
de média e alta complexidade, atendendo a todas as 
especialidades e subespecialidades oferecidas no SUS.

No HC, são disponibilizados 74 leitos para os casos de 
covid-19, sendo: 30 leitos de enfermaria adulto, 14 lei-
tos terapia intensiva adulto, 1 leito isolado terapia inten-
siva pediátrica, 20 leitos Unidade de Decisão Clínica 
Pronto Socorro, 5 leitos pediatria e 4 leitos Unidade 
neonatal.  

Hospital Risoleta Tolentino Neves
Localizado no eixo norte de Belo Horizonte, o Hospital 
Risoleta Tolentino Neves (HRTN) atua como a princi-
pal referência hospitalar regional, em território mar-
cado por grande vulnerabilidade econômico-so-
cial. Mediante convênio firmado, em 2006, com a 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), a FUNDEP e a 
FHEMIG, a UFMG assumiu a gestão do HRTN, consti-
tuindo um novo pólo educacional na área da saúde de 
maneira complementar ao realizado no HC e pautado 
num modelo de gestão que prioriza a educação per-
manente e une a produção do conhecimento ao SUS.

No HRTN, foi aberto o Centro de Atendimento às 
Síndromes Respiratórias Agudas (SRAG/COVID) com 
quase 8 mil atendimentos e cerca de 900 internações, 
em 2020. Foram disponibilizados 48 leitos para trata-
mento da covid-19 e 10 leitos de UTI.
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PARCERIAS MUNICIPAIS 
E ESTADUAIS

Em um esforço coletivo contra o coronavírus, a UFMG tam-
bém firmou parcerias com instituições municipais e esta-
duais, nas áreas de ciência, tecnologia e inovação:

Prefeitura de Belo Horizonte
A UFMG tem representação no Comitê de Enfrentamento 
à Epidemia da Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte 
por meio do Professor Unaí Tupinambás (Faculdade 
de Medicina da UFMG), que também integra o Comitê 
Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção 
e Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFMG.

A UFMG também atua na gestão da UPA Centro-Sul, 
Unidade de Pronto Atendimento da Prefeitura de Belo 
Horizonte, gerenciada pela Fundep/UFMG, em atuação 
feita em parceria com os hospitais universitários da UFMG 
- Hospital das Clínicas e Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Professores do Labvirus, do ICB, desenvolvem projeto de 
avaliação ambiental de espaços públicos para detecção 
da presença do vírus SARS-CoV-2.

Assembleia Legislativa de Minas Gerais
Parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
para subsídio à tomada de decisões, à proposição de leis 
e outras ações de apoio. Em junho de 2020, a Assembleia 
repassou à UFMG R$ 1,5 milhão para três projetos que 
estão sendo desenvolvidos na Universidade com foco no 
combate à pandemia do novo coronavírus:
• produção de escudos faciais
• atendimento em telessaúde
• alinhamento de respirador mecânico de baixo custo.

Governo de Minas Gerais
• Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e com a 
Fundação Ezequiel Dias para testes de diagnóstico.
• Parceria com a Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais), em investimentos adicio-
nais ao Centro de Tecnologia de Vacinas (CT-Vacinas) e 
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas 
(INCT-V), e em dez projetos de pesquisa relacionados ao 
enfrentamento da Covid-19.

Prefeitura de Betim/MG
• Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Betim 
investiga comportamento e alcance do novo coronavírus 
na cidade da Grande BH, com teste em mais de cinco mil 
pessoas por meio da combinação dos métodos RT-PCR e 
soroprevalência.

Secretaria de Saúde de Montes Claros/MG
• Departamento de Estatística da UFMG faz cálculos para 
buscar a probabilidade do pico do coronavirus no municí-
pio de Montes Claros, em Minas Gerais. 

Além destes, a UFMG tem projetos financiados pela Finep/
MCTI, como:
• Projeto Institucional em Rede: Laboratórios Para Testes 
de Diagnósticos da covid-19
• Corona-ômica BR MCTIC/FINEP: Rede Nacional de geno-
mas, exoma e transcriptoma de covid-19 para identifi-
cação de fatores associados à dispersão da epidemia e 
severidade 
• Escalonamento de insumos e kits de diagnóstico (Rede 
Virus/MCTI)
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A UFMG é a maior universidade do estado de Minas 
Gerais, com dois campi em Belo Horizonte – Pampulha 
e Saúde -, um campus regional em Montes Claros 
(Instituto de Ciências Agrárias), um campus cultural 
em Tiradentes, um espaço cultural (Instituto Casa da 
Glória) em Diamantina, uma fazenda modelo em Pedro 
Leopoldo e uma fazenda experimental (Professor Hélio 
Barbosa), em Igarapé.

•  3.151 docentes
•  4.267 servidores técnico-administrativos
•  6.740 vagas por ano
•  91 cursos de graduação, com 32.782 estudantes
•   90 programas de pós-graduação, que abrigam 69 cur-

sos de Doutorado, 82 cursos de Mestrado Acadêmico 
e 8 de Mestrado Profissional com 11.693 alunos de 
mestrado e doutorado

•  753 grupos de pesquisas certificados pelo CNPq
•  751 pesquisadores do CNPq, 48% nível 1
•  2.667 programas, projetos e ações de extensão uni-

versitária em 2020, atendendo uma comunidade de 
cerca de 1,5 milhão de pessoas

UFMG NO MUNDO
•  Melhor instituição federal de ensino superior do 

Brasil e 5ª melhor universidade da América Latina 
no Rankings 2020, da revista britânica Times Higher 
Education (THE).

•  Uma das três melhores universidades federais no 
ranking de Shangai 2020.

A UFMG instituiu o Programa Institucional de 
Internacionalização da Pós-Graduação, financiado pela 
CAPES, que conta com 57 Programas de Pós-Graduação, 
nas modalidades Doutorado-Sanduíche no Exterior; 
Professor Visitante Júnior e Sênior no Exterior; Professor 
Visitante Estrangeiro na UFMG; e Atração de Recém- 
Doutores e Jovens Talentos. O Programa CAPES/PrInt 
aborda os temas: Sustentabilidade, Manejo de Risco e 
Governança; Novas Tecnologias e Fronteiras da Ciência; 
Saúde e Bem-Estar; e Direitos Humanos.

UFMG NO BRASIL
•  Nota máxima (5) no Índice Geral de Cursos (IGC) e 

no também Conceito Institucional (CI) e onze vezes 
consecutivas entre as cinco melhores universidades 
públicas do país, pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

•  Na pós-graduação: 68% de cursos com conceitos 5, 
6 ou 7;

•  Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) 
sediados pela UFMG: 17 dos 252 dos INCTs, em dife-
rentes áreas do conhecimento;

•  Seis vezes consecutivas o melhor ensino do país pelo 
Ranking Universitário Folha (RUF);

•  Entre as Universidades do país com o maior número 
de registro de patentes;

•  Parte essencial do Ambiente Promotor de Inovação de 
Belo Horizonte no qual está o BHTec,

•  Prêmio Universidade Empreendedora. A Universidade 
federal que mais promove o empreendedorismo entre 
os seus estudantes, segundo ranking Universidades 
Empreendedoras.




