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Passou a abrigar menores com o 
ensino primário e prossional 
agrícola. 







      A cada ano, a UFV-Florestal ganha estruturas 

novas ou reformas que contr ibuem para o 

aprimoramento do ensino e para que o campus ganhe 

uma cara diferente. Em 2019, por exemplo, foi 

inaugurado o Prédio de Laboratórios de Ensino. Com 

mais de oito mil metros quadrados, ele abriga, dentre 

outros espaços, 14 salas de aula com capacidade que 

varia de 60 a 80 estudantes, 18 laboratórios de ensino, 

duas salas multiuso de aprendizagem ativa, um 

anfiteatro para 100 pessoas e 108 gabinetes de 

professores. Tudo em um ambiente claro, ventilado e 

com acessibilidade. Em frente a esse prédio estão a 

nova biblioteca central e o novo restaurante 

universitário. A proximidade entre os prédios não só 

facilita a locomoção, como também permite que os 

estudantes fiquem mais tempo no campus, dedicando-

se às atividades de ensino e pesquisa.

 A tradição dos cursos técnicos da Cedaf e o 

crescimento dos cursos de graduação em tão pouco 

tempo de vida indicam a consolidação do ensino da 

UFV-Florestal, o que se revela na qualidade atestada 

pelo Ministério da Educação. Em suas últimas 

avaliações, os cursos de graduação em Ciência da  

Computação e em Física-Licenciatura obtiveram o 

conceito máximo 5. Os demais ficaram com conceito 4. 

Isso significa que a UFV-Florestal tem contribuído para 

manter em destaque a qualidade do ensino da 

Universidade Federal de Viçosa, considerada uma das 

melhores do país e a segunda de Minas, segundo o 

Índice Geral de Cursos divulgado, em 2018, pelo 

Ministério da Educação.

       A qualidade também se atesta pelo atendimento 

das demandas do mercado, com  profissionais atuantes 

em diferentes áreas das ciências agrárias, biológicas, 

exatas e humanas. Em 13 anos de história dos cursos 

de graduação, foram mais de 800 formandos.  
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