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O Instituto de Ciências Exatas (ICEx) é uma unidade acadêmica da 
Universidade Federal de Minas Gerais, uma das maiores 
universidades do Brasil. O ICEx é formado por cinco 
departamentos com 334 professores, responsáveis pela oferta de 
nove cursos de graduação e pela gestão de cinco programas de pós-
graduação, todos bem avaliados pelo Ministério da Educação do 
Brasil. Dentre os programas de mestrado e doutorado – são três 
cursos com conceito 7 (nota máxima), dois com conceito 5. Além 
disto, o ICEx atende a estudantes das áreas gerenciais, engenharias, 
biomédicas e ciências da terra, matriculados em disciplinas do ciclo 
básico em Ciências Exatas.

O ICEx empreende 126 ações de extensão, incluindo cursos, 
eventos, prestações de serviços, programas e projetos, que causam 
grande impacto social.



Histórico

Até o final da década de 1960, os professores de disciplinas com 
conteúdos de Física, Matemática e Química da UFMG 
encontravam-se dispersos em várias Unidades Acadêmicas, 
principalmente na Escola de Engenharia, na Faculdade de 
Farmácia e na Faculdade de Filosofia. Nesta última, estavam 
sediados os cursos de licenciatura e bacharelado em Física, 
Matemática e Química.

Com a Reforma de Ensino de 1968, foi instituído o ICEx – Instituto 
de Ciências Exatas, reunindo todos professores dessas três áreas 
nos Departamentos de Física, Matemática e Química. Esse 
Instituto foi responsável por todo Ciclo Básico da área de Ciências 
Exatas, por várias disciplinas do ciclo básico de Ciências 
Biológicas e pelos três cursos correlatos que vieram da Faculdade 
de Filosofia.

Na década de 1970, foram criados o Departamento de Ciência da 
Computação e Estatística e os respectivos cursos de graduação.



Indicadores

126
Projetos de 
Extensão

XX
Laboratórios

Mestres e Doutores formado no ICEx

212
Patentes

2617

Mestres Doutores

948

O Instituto conta com XX laboratórios cujas pesquisas, a cada ano, 
resultam em  mais de 300 artigos científicos, 50 teses de doutorado 
e mais de 100 dissertações de mestrado.

Em 2014, nossos pesquisadores publicaram 638 artigos e 35 
capítulos em livros. Além disso, produziram 88 de doutorado e 150 
dissertações de mestrado. Neste mesmo ano, foram registradas 212 
patentes ligadas ao ICEx.



Formas de Ingresso
O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da 
UFMG acontece anualmente por meio do Sistema de Seleção 
Unificada, SISU. Para concorrer a uma vaga é necessário realizar as 
provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, realizado em 
todo país pelo Ministério da Educação do Brasil.

Para os cursos de pós-graduação, os Departamentos disponibilizam 
editais periódicos que garantem vagas nos programas de Mestrado 
e Doutorado.

Além disso, recebemos diversos intercambistas que vêm ao 
Instituto complementar sua formação por intermédio de programas 
como o da Organização dos Estados Americanos.

Tantos os cursos de graduação, quanto os programas de pós-
graduação são gratuitos, assim como em todas as instituições 
federais de ensino do Brasil.



Departamento de Ciência
da Computação

As atividades em Computação na UFMG tiveram início no 
final da década de 1960, no Centro de Computação – CECOM, 
instalado no prédio da Reitoria. Grande parte dos pesquisadores 
do então CECOM também compunha o corpo docente do 
Departamento de Matemática. Em 1972 foi criado o 
Departamento de Ciência da Computação e Estatística – 
DCCE.

O Departamento de Ciência da 
Computação foi criado em 1976, 
a partir do desmembramento do 
DCCE. Até 1978, a maior parte 
dos professores do DCC exercia 
funções no Departamento e no 
CECOM.

Em 1978, houve a desvinculação destas atividades e do pessoal 
envolvido, sendo os docentes do DCC transferidos para o 
Pavilhão Central de Aulas - PCA, onde permaneceram até 
1992, quando este Departamento mudou-se para o novo prédio 
do Instituto de Ciências Exatas.

Robô cuidador de idosos/FOTO: Foca Lisboa



www.dcc.ufmg.br

Departamento de Ciência
da Computação

62
Professores Graduação

37
Laboratórios

840
Alunos de
Graduação

Ao longo desses anos, o DCC manteve sua missão de promover 
a capacitação e o desenvolvimento científico e tecnológico nas 
áreas de informática e correlatas, por meio da formação de 
r ecu r sos  humanos  e  da  r ea l i zação  de  pesqu i sa , 
desenvolvimento e transferência de conhecimento para a 
sociedade.

Para cumprir essa missão há uma constante preocupação com a 
qualidade do corpo docente e o aprimoramento do corpo 
técnico-administrativo. Paralelamente, o Departamento 
mantém atualizados os laboratórios, a biblioteca e a 
infraestrutura da administração.

Jogo para tratamento de crianças com desordem sensorial/FOTO: Foca Lisboa



Ciência da Computação

graduação

DURAÇÃO: 4 anos
VAGAS: 80 anuais
AVALIAÇÃO:  5 ENADE (Nota máxima)

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFMG 
foi criado em 1978 e rapidamente firmou-se como um dos 
melhores do país. Isso se deve, primeiramente, ao corpo docente 
altamente qualificado e comprometido com o ensino e aos 
técnicos-administrativos, que trabalham com dedicação e 
eficiência. Não menos importante, são os discentes, que levam os 
desafios encontrados com seriedade e competência.

O objetivo do curso é oferecer uma sólida formação que permita 
ao egresso exercer diversas profissões na área. Isso é um desafio 
posta a velocidade com que esta ciência evolui. Essa formação se 
dá nas áreas fundamentais de matemática,  programação e nos 
aspectos da Computação, em essência, ensinando o aluno a 
assimilar as evoluções da tecnologia, mantendo uma posição de 
destaque por toda  carreira.

O egresso está apto a atuar na área de TI em geral, presente em 
praticamente todas as atividades laborativas. Pode ainda 
trabalhar na indústria nativa da informática, seja na área de 
software como de hardware. Há ainda o viés acadêmico, que 
estimula muitos a prosseguirem na acadêmia, com mestrado e/ou 
doutorado, ampliando as possibilidades de atuação na docência, 
nos centros de pesquisa e nas grandes empresas de tecnologia. 
Finalmente, o curso abre a possibilidade de empreender, criando 
suas próprias empresas para desenvolver produtos e serviços, 
alternativa rica e dinâmica, posto a revolução das novas 
tecnologias.



Departamento de Estatística

30
Professores

143
Alunos de
Graduação

10
Laboratórios

O DEST conta com uma infra-estrutura de 11 laboratórios de 
pesquisa, com a maioria dos professores responsáveis 
pertencentes ao corpo docente da Pós-Graduação. Além destes 
laboratórios de pesquisa, há dois laboratórios computacionais 
para uso exclusivo dos alunos da Pós-Graduação. 

www.est.ufmg.br

Laboratório de Estatísticas Espacial/FOTO: Alessandro Nanini



Sistemas de Informação

graduação

DURAÇÃO: 4 anos
VAGAS: 80 anuais
AVALIAÇÃO: 5 ENADE  (Nota máxima)

O profissional de Sistemas de Informação, além de 
compreender a parte técnica ligada à computação, tem também 
uma formação gerencial. Ele é responsável por planejar a 
incorporação de novas tecnologias às empresas e de prover toda 
a infraestrutura necessária para que o sistema funcione 
corretamente, melhorando o desempenho da empresa como um 
todo.

Por essa razão, o aluno do curso de Sistemas de Informação 
encont ra  uma formação mul t id isc ip l inar,  focada 
principalmente nas áreas de Ciência da Computação, 
Administração e Ciência da Informação. Além da carga 
obrigatória de disciplinas que engloba essas três áreas, os 
alunos podem fazer uma formação complementar em diversas 
áreas afins ao curso.
.
Basicamente, a função do profissional de Sistemas de 
Informação é desenvolver e aplicar tecnologias da computação 
na solução de problemas e de questões da sociedade e, em 
particular, das organizações. Qualquer organização que utiliza 
a informática em suas atividades diárias necessita de um 
profissional de Sistemas de Informação.



Ciência da Computação

pós-graduação

O Curso de Pós-Graduação em Ciência da Computação tem por 
objetivo preparar profissionais qualificados, capazes de 
conduzir projetos de pesquisa e desenvolvimento de novas 
tecnologias em informática, bem como formar docentes que 
atendam quantitativa e qualitativamente à expansão do ensino 
superior de Ciência da Computação no país.

Áreas de Pesquisa:
 Análise e Modelagem de Desempenho em Sistemas de 

Computação
 Bancos de Dados
 Bioinformática Estrutural
 Computação Heurística
 Engenharia de Computadores
 Engenharia de Software e Usabilidade
 Engenharia de Softwarre
 Escalabilidade e Eficiência em Sistemas de Computação
 Linguagens e Ambientes de Programação
 Núcleo de Processamento Digital de Imagens
 Otimização e Automação de Sistemas
 Redes de Computadores e Telecomunicações
 Sistemas Computacionais para Bioinformática
 Sistemas de Informação para a Web
 Sistemas de Tipos e Programação Funcional
 Tecnologia da Informação para Grandes Coorporações
 Universalização de Acesso à Internet
 Verificação Automática
 Visão e Robótica



Departamento de Estatística

O Departamento de Estatística (DEST) da Universidade 
Federal de Minas Gerais foi criado em 1976. Em 1978 iniciou-
se o curso de bacharelado em Estatística. Em 2001, por uma 
iniciativa conjunta dos Departamentos de Estatística e de 
Demografia, sitiado na Faculdade de Ciências Econômicas da 
UFMG, foi criado o curso de graduação em Ciências Atuariais. 
Em 2005 iniciou-se o Doutorado em Estatística.

Atualmente, o DEST-UFMG direciona seus esforços para o 
aprimoramento dos cursos de Graduação em Estatística, 
Graduação em Ciências Atuariais, Especialização em 
Estatística, Mestrado e Doutorado em Estatística. O 
aprimoramento dos cursos existentes, além de ser um dos 
objetivos gerais da UFMG, faz parte de cuidadoso plano de 
metas estabelecido pelo corpo docente do departamento.

O  D E S T  c o n t a 
a t u a l m e n t e  c o m  3 0 
docentes. As áreas de 
pesquisa dos professores 
i n c l u e m  a n á l i s e  d e 
sobrevivência, atuária, 
b i o e s t a t í s t i c a , 
demografia, estatística 
espac ia l ,  in ferência 
clássica e bayesiana, 
probabilidade, processos 
estocásticos e séries 
temporais.



Ciências Atuariais

graduação
DURAÇÃO: 4 anos
VAGAS: 25 anuais

O curso de graduação em Ciências Atuariais envolve a aplicação 
de habilidades quantitativas para resolução de problemas que 
envolvem riscos ou incertezas. Os atuários tornam os processos 
de tomada de decisão financeira mais adequados ao desenvolver 
modelos que avaliam impactos financeiros de eventos futuros e 
incertos, principalmente, os relacionados às operações de 
seguro e de previdência. Em resumo, o trabalho do Atuário é 
gerir riscos e auxiliar pessoas, empresas e governo a planejar o 
futuro e proteger-se de perdas.

O curso propicia o desenvolvimento de habilidades necessárias 
para se tornar um atuário, por meio de disciplinas de 
matemática,  estatística,  demografia, computação e 
administração.

O curso prepara os alunos para carreiras em:

 Companhias de seguros
 Órgãos de previdência
 Operadoras de saúde complementar
 Fundos de pensão
 Empresas de consultoria
 Agências governamentais

O egresso conta ainda com um bom ponto de partida para 
aqueles que querem usar suas habilidades na gestão de riscos, 
gestão de investimentos ou
análise financeira.



Estatística

graduação

DURAÇÃO:  4 anos
VAGAS:  45 anuais
AVALIAÇÃO: 5 ENADE (Nota Máxima)

O Curso de Estatística forma profissionais que planejam a 
coleta, o processamento e a análise de dados, gerando 
informação. Estas atividades permitem o estudo de fenômenos 
em diversas áreas do conhecimento, levando-se em conta a 
variabilidade natural desses fenômenos.

Na UFMG, o Curso de Estatística é abrangente e envolve 
disciplinas de diferentes áreas, como Ciências da Computação, 
Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, 
Marketing e Engenharia Industrial.

O mercado de trabalho para o estatístico é bastante amplo. Na 
indústria, participa do aprimoramento do processo de produção 
de novos produtos e do controle de qualidade. Na área 
econômica, ajuda as instituições financeiras a prever seus 
lucros e gerar indicadores de credibilidade para seus clientes. 
Em instituições públicas, as atividades podem ser de geração 
desde indicadores econômicos a estudos para dar base a 
políticas públicas. Há ainda estatísticos atuando nas áreas de 
saúde, agropecuária, marketing e informática, dentre outras.



pós-graduação

        Estatística

O Programa de Pós-Graduação em Estatística, da UFMG nível 
Mestrado, tem como objetivo preparar profissionais com sólida 
base científica e tecnológica, capazes de conduzir projetos de 
pesquisa e desenvolver novas tecnologias em Estatística, bem 
como formar docentes para o ensino superior.

Áreas de Pesquisa:

  Análise de sobrevivência e confiabilidade
 Ciências Atuariais
 Estatística Bayesiana
 Estatística espacial
 Inferência em Processos
 Modelos de Regressão e Análise de dados categóricos
 Probabilidade e estatística aplicadas
 Probabilidade e Processos Estocásticos
 Séries Temporais



   Departamento de Física

O estudo da Física em Minas Gerais iniciou-se em 1941, com a 
criação do curso de Física na Faculdade de Filosofia de Minas 
Gerais, uma escola particular que foi incorporada à 
Universidade de Minas Gerais, em 1947. A criação do 
Departamento de Física se deu em 1963, ainda como parte da 
Faculdade de Filosofia, seguida, em 1964, pela aprovação do 
Novo Estatuto da Universidade, que previa a fundação dos 
Institutos Centrais de Matemática, Física, Química, Biologia e 
Filosofia. Em 1968 foi criado o Instituto de Ciências Exatas 
(ICEx), englobando Física, Matemática e Química.

 O Departamento de Física (DF) 
da UFMG já celebra mais de 50 
anos da instalação do Curso de 
Mestrado em Física. Celebra 
também mais de 40 anos da sua 
primeira defesa de tese de 
doutorado, da sua instalação nas 
atuais dependências prediais, e da 
aquis ição do seu pr imeiro 
equipamento de grande porte para 
pesquisa, um sistema para estudo 
de cristais por difração de raios X. 

Sala limpa do DF/FOTO: Alessandro Nanini

Com um corpo docente da ordem de 75 professores desde os anos 
80, o DF é hoje um departamento sólido, renomado 
internacionalmente, que atende a aproximadamente 500 alunos 
de graduação, e forma anualmente dezenas de mestres, de 
doutores e de pós-doutores nos seu mais de 40 laboratórios de 
pesquisa.



75
Professores

463
Alunos de
Graduação

45
Laboratórios

  Departamento de Física

www.fisica.ufmg.br

Ao longo de sua história, o DF da UFMG tem sido sede de 
diversos projetos científicos de grande porte, em redes 
nacionais interdisciplinares, e conta com laboratórios 
multiusuários em cristalografia, criogenia, prototipagem, 
fabricação e caracterização de nanodispositivos, que têm 
prestado serviços para a comunidade acadêmica e para 
empresas. Além de sua importância histórica na definição dos 
níveis de excelência da pesquisa acadêmica na UFMG, o DF 
tem tido importante papel de pioneirismo em diversas ações de 
vanguarda na Instituição, como na criação da sua incubadora de 
empresas e do seu Centro de Microscopia. 

Laboratório de Óptica do DF/FOTO: Alessandro Nanini



Física

graduação

DURAÇÃO:  4 anos
VAGAS:  90 anuais
AVALIAÇÃO: 5 ENADE (Nota máxima)

A palavra “physis” vem do grego antigo, e significa natureza. A 
física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos e, 
através do controle da energia e da informação, tem sido a 
grande responsável pelas revoluções industriais e culturais da 
humanidade. O estudo da física aborda tópicos em mecânica, 
termodinâmica, eletromagnetismo, física quântica, relatividade 
e física de partículas, com foco voltado para a natureza dos 
fenômenos e sua descrição matemática. Assim, compreender 
bem a matemática é um passo importante para o domínio da 
Física, e seu estudo requer formação sólida em áreas como 
álgebra linear e cálculo diferencial e integral. Além disso, o 
estudo da física apresenta diversas vertentes que vão desde áreas 
clássicas da física, como a astrofísica e a física atômica, quanto 
áreas multidisciplinares, como a nanociência, a biofísica e a 
física médica.

O estudante de física pode optar pela modalidade Licenciatura, 
para ser professor no ensino básico, ou pela modalidade 
Bacharelado, para atuar como pesquisador. Além da importância 
profissional como acadêmico, lecionando em ensino 
fundamental, universitário, ou atuando como pesquisador em 
indústrias ou centros de pesquisa, o profissional em física é 
respeitado por sua elevada capacidade analítica, atuando em 
diversos setores, como instituições financeiras, centros de saúde 
e no setor de engenharia.



Física

pós-graduação

Com 40 laboratórios de pesquisa de alto nível tecnológico e 5 
laboratórios multiusuários de suporte, o curso de Pós-
Graduação em Física do ICEx é um curso nota 7 (grau 
máximo), nota conferida pela Fundação CAPES do Ministério 
de Educação apenas para cursos brasileiros que atingiram 
excelência internacional. Com inquestionável estatura 
mundial, entre 2010 e 2015, os professores do DF ministraram 
mais de 25 seminários em instituições estrangeiras, proferiram 
mais de 50 palestras convidadas em congressos internacionais e 
organizaram mais de 30 eventos científicos internacionais. 
Com mais de 290 teses e 550 dissertações defendidas, a 
formação de recursos humanos na pós-graduação mostra uma 
proporção de pós-doutores, doutores e mestres que atestam a 
excelência do departamento, reflexo da qualidade e 
envolvimento de seu corpo docente.

Áreas de Pesquisa:

 Astrofísica e Astronomia
 Física Biológica e Física Médica
 Física Estatística e Fenômenos Críticos
 Física Matemática
 Física Não Linear
 Nanomateriais e Nanoscopia
 Óptica Quântica e Informação Quântica
 Propriedades de Materiais: átomos, moléculas e sólidos
 Superfícies



 Departamento de Matemática

O Departamento de Matemática foi formado com a criação do 
ICEx, em 1968, agregando professores da antiga Faculdade de 
Filosofia e da Escola de Engenharia. Em 1972, uma parte de 
seus docentes se desvinculou do Departamento dando origem 
ao Departamento de Ciência da Computação e Estatística que, 
por sua vez, deu origem aos Departamentos de Ciência da 
Computação e de Estatística.

Além disso, é o responsável pelos  cursos de Bacharelado e de 
Licenciatura em Matemática e, em parceria com o 
Departamento de Ciências da Computação, pelo curso de 
Bacharelado em Matemática Computacional..

No nível de pós-graduação, oferece o Mestrado e o Doutorado 
em Matemática e um curso de Espacialização

Atualmente o Departamento 
con ta  com ce rca  de  70 
professores e é responsável 
pela oferta de disciplinas de 
matemática para cursos das 
mais diversas áreas: Ciências 
Biológicas, Engenharias, 
Ciências Exatas e da Terra, 
Ciências da Saúde e Ciências 
Sociais Aplicadas.
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 Departamento de Matemática

65 344
Professores Alunos de 

Graduação 

3
Laboratórios

www.mat.ufmg.br

Desenvolve ainda vários projetos de extensão em diversos 
níveis destinados à divulgação da Matemática, à produção de 
material didático e ao intercâmbio com professores da Escola 
Básica.

Para o desenvolvimento dessas atividades, o Departamento 
conta com o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) que 
disponibiliza material didático para aplicação em sala de aula e 
promove oficinas temáticas para alunos e professores das 
escolas.

Além de manter uma forte atividade de pesquisa, em várias 
áreas, o Departamento busca a excelência na formação de 
recursos humanos para o ensino de matemática em todos os 
níveis.

Atividade pedagógica desenvolvida pelo Projeto Visitas do DMAT/ Foto: Alessandro Nanini



               Matemática

graduação

DURAÇÃO:  4 anos
VAGAS:  120 anuais
AVALIAÇÃO: 4 ENADE

Formação de profissionais capacitados para continuar a sua 
carreira como pesquisadores e transmitir o conhecimento 
através do ensino é o objetivo do curso de graduação em 
Matemática.

O Bacharelado em Matemática da UFMG tem como objetivo 
proporcionar os primeiros passos na Matemática Avançada, 
com vistas a uma futura carreira de Pesquisador em Matemática 
e de Professor de Ensino Superior. O curso funciona de forma 
integrada com o programa de Pós-Graduação em Matemática e 
oferece uma formação em todas as áreas centrais da 
Matemática. No Programa de Iniciação Científica e no PET, 
desde cedo os estudantes do Bacharelado em Matemática têm 
contato com as áreas de pesquisa desenvolvidas pelos 
professores da Pós-Graduação em Matemática.

A Licenciatura em Matemática da UFMG tem como objetivo a 
formação de professores de Matemática do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. Como eixos básicos do 
processo de formação inicial do professor, são consideradas a 
aquisição de sólido conhecimento matemático, a coerência 
entre sua futura prática, a formação que lhe é oferecida no 
presente e a compreensão de que o processo de ensino e 
aprendizagem exige grande domínio tanto do conteúdo como 
dos diversos processos de construção e aquisição do 
conhecimento.



  Matemática Computacional

graduação

Duração:  4 anos
Vagas:  20 anuais
Avaliação: 4 ENADE

O curso de Matemática Computacional é oferecido em  uma 
parceria entre o Departamento de Ciências da Computação e o 
Departamento de Matemática e tem como objetivo formar 
profissionais com uma sólida formação nessas duas áreas para 
atuar no desenvolvimento de novas tecnologias e em empresas, 
integrando equipes interdisciplinares.

Na primeira parte do curso, os alunos fazem disciplinas básicas 
da Matemática e da Computação. Posteriormente, é possível 
escolher matérias optativas de acordo com a área de interesse, 
além de poder fazer matérias eletivas de outros cursos.

O profissional pode atuar em qualquer área que necessite de 
conhecimentos aprofundados das duas áreas: matemática e 
computação. Desta forma, é possível trabalhar no sistema 
financeiro e empresas de grande porte, que demandam logística 
mais apurada. Outras opções são a pesquisa em instituições de 
ensino superior e empresas de consultoria em matemática 
computacional.



              Matemática

pós-graduação

O Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFMG 
(PPGMAT-UFMG), avaliado pela CAPES como programa de 
nota 5 oferece pesquisas em nível de Mestrado e Doutorado em 
várias áreas da Matemática. Além disso, é ofertado um Curso de 
Especialização em Matemática destinado a formar 
profissionais para o Ensino Superior.

O Mestrado foi criado em 1971 e, até o momento, já 
contabilizou 261 defesas de Dissertações. Em 2001, houve a 
criação do Doutorado, pelo qual já foram defendidas 65 teses. 
Os doutores formados pelo Departamento atuam em vários 
cursos de pós-graduação.

Manter um ambiente acadêmico criativo e cooperativo com 
uma produção científica de alto nível, buscando uma formação 
de pesquisadores de qualidade é um dos objetivos do PPGMAT-
UFMG.

Linhas de pesquisa:
 Probabilidades; Combinatória e Mecânica estatística.
 Equações Diferenciais Parciais-Leis de Conservação e 

Métodos numéricos.
 Geometria Algébrica-Folheações Holomorfas.
 Sistemas Dinâmicos-Geometria Simplética.
 Teoria de grupos -  Representações de álgebra e de grupos.
 Análise Geométrica.
 Otimização de Algoritmos.
 Física Matemática- Teoria Matemática da Mecânica 

Quântica.
 Educação Matemática.



    Departamento de Química

Cinco anos antes de ser incorporada à antiga Universidade de 
Minas Gerais, a Faculdade de Filosofia abria, em 1943, seu 
primeiro vestibular para Química. Sessenta e dois anos depois, 
o Departamento de Química da UFMG possui indicadores que 
o colocam entre os melhores do país nos níveis de graduação e 
de pós-graduação. E no âmbito da Universidade, aparece no 
topo da lista de depósito de patentes, com 144 pedidos, o 
equivalente a quase 30% do total da UFMG.

Além do histórico curso de Química, o 
Departamento oferece o Bacharelado 
em Química Tecnológica, e, desde 
2008, a Licenciatura em Química, na 
modalidade a distância. Ofertado na 
forma semipresencial em cinco polos 
d o  e s t a d o  –  A r a ç u a í ,  F r u t a l , 
Governador Valadares, Montes Claros 
e Teófilo Otoni –, atende à demanda de 
formação de professores da rede 
pública no interior de Minas Gerais. 

Os profissionais formados em Química encontram campo de 
atuação em indústrias farmacêuticas, petroquímicas, 
alimentícias, metalúrgicas, de plásticos e derivados, tintas, 
cosméticos, têxteis, de produtos veterinários e de reciclagem, na 
área acadêmica, dentre outros.



104
Professores

574
Alunos de
Graduação

XX
Laboratórios

    Departamento de Química

Numa época em que a maioria dos cursos do país ainda 
começava a enviar docentes para o exterior em busca de 
elementos para estabelecer novo patamar de formação 
acadêmica com a futura criação de programas de pós-
graduação, a Química iniciou, em 1969, seu mestrado e, dois 
anos depois, o doutorado. Juntas, as duas modalidades já se 
aproximam da milésima defesa.

Com forte atuação em atividades de extensão, o Departamento 
desenvolve 22 ações em 2015. Uma das principais é a 
Olimpíada Mineira de Química, voltada para estudantes do 
ensino médio ou profissionais. O Departamento também possui 
XX laboratórios, sendo que alguns mantêm interface com 
ensino, pesquisa e prestação de serviços, como o de Ensaios de 
Combustíveis (LEC), estruturado em parceria com a Agência 
Nacional de Petróleo (ANP).

www.qui.ufmg.br



              Química

graduação

DURAÇÃO:  4 anos (diurno), 4 anos e seis mese (noturno)
VAGAS:  90 anuais
AVALIAÇÃO: 4 ENADE - Licenciatura

        5 ENADE (Nota máxima) - Bacharelado

Pela sua própria natureza e pelo seu conteúdo, a Química está 
situada na base de toda atividade científica pura e aplicada e de 
toda a tecnologia necessária para sustentar e desenvolver 
qualquer sociedade contemporânea. Em ritmo acelerado, a 
Química vem ampliando suas fronteiras, transformando-se em 
uma ciência integradora, o que torna o universo de trabalho do 
Químico bastante amplo.

No curso  diurno, o tempo de formação é de quatro anos. Para os 
alunos do noturno, a formatura acontece em quatro anos e meio. 
Nos primeiros períodos, as disciplinas estão concentradas nos 
departamentos de Química, Física e Matemática do Instituto de 
Ciências Exatas. Depois, os alunos passam a ter aulas, 
prioritariamente, no Departamento de Química. Quem escolhe 
a Licenciatura faz matérias também na Faculdade de Educação.

O licenciado em Química atua como professor nas séries finais 
do ensino fundamental e no ensino médio. Os que escolhem o 
bacharelado trabalham principalmente em indústrias – 
química, biotecnológica, metalúrgica, alimentícia, 
automobilística, petroquímica e têxtil, dentre outras.



graduação

    Química Tecnológica

Duração:  4 anos e 6 meses
Vagas:  40 anuais
Avaliação: 5 ENADE

O curso de Química Tecnológica forma profissionais aptos a 
atuar no setor industrial, principalmente na condução, controle, 
pesquisa e desenvolvimento de operações e processos 
industriais, com um perfil generalista, sem direcionamento 
específico para determinado tipo de indústria. Diferente do 
curso de Química tradicional, apresenta um perfil mais técnico, 
voltado para o mercado de trabalho.

O curso pode ser dividido em dois momentos. O primeiro é o 
ciclo básico, ministrado no ICEx, onde os alunos cursam 
matérias básicas de áreas como Matemática, Física, Química, 
Estatística e Computação. No ciclo profissional, o aluno 
adquire conhecimentos específicos da área de Química e 
Química Industrial. Nessa etapa, as disciplinas abordam 
processos e operações da indústria química e correlatas, além 
de aprofundamento nas diversas áreas da Química.

O setor industrial é a principal área de atuação do profissional 
graduado em Química Tecnológica, que poderá trabalhar em 
diversos segmentos do mercado.



              Química

pós-graduação

O Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG, visa a 
geração de novos conhecimentos e a formação de pessoal 
qualificado para o exercício de atividades profissionais, de 
ensino em nível superior, desenvolvendo a habilidade para 
conduzir pesquisa original e de forma independente.

Áreas de pesquisa:
 Biotechnology and bioassays of natural products.
 Deve lopment  o f  new ana ly t i ca l  me thods  and 

ins t rumentat ion,  chemometr ics  and separat ion 
technologies.  

 Development of new materials for catalysis and other 
industrial applications, including the study of polymers and 
composites.

 D e v e l o p m e n t  o f  n e w  n a n o m a t e r i a l s  a n d 
nanobiotechnology for drug delivery. 

 Environmental chemistry, including the development of 
new catalytic processes

 Experimental and computational studies in chemical and 
biochemical interactions and mechanisms.

 Forensic science and applied analytical methods.
 Molecular structures and spectroscopic properties of 

molecules.
 Natural products from plants and microorganisms, 

including biotransformations
 Synthesis and biological evaluation of coordination and 

organometallic compounds of medicinal interest.



fb.com/ICExOficial

instagram.com/ICExOficial

atendimento@icex.ufmg.br

+55 31 3409-5828

LinkedIn.com/ICExOficial
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