
INFRAESTRUTURA 

 

Laboratórios e infra-estrutura  

O Campus UFV-Florestal abrange uma área de 1.700 hectares. A estrutura 

compreende um complexo advindo da Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de 

Florestal (CEDAF) que funciona no local desde 1939. Nessa área, encontram-se: 

 

Prédio principal: 

Possui quatro salas de aulas, equipadas em sua totalidade com carteiras escolares 

móveis ou fixas, quadro negro, retroprojetores e pontos físicos de conexão com a rede 

internet ou opção por wireless e sistema de projeção multimídia (datashow) móvel. As 

salas de aula atendem plenamente aos requisitos de acústica, ventilação, iluminação, 

limpeza, conservação e comodidade necessária ao desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. Estão disponíveis data shows móveis para serem utilizados nas salas de 

aulas. Em suas dependências estão instalados os seguintes setores: 

 registro escolar, 

 salas de professores e de reuniões medindo aproximadamente 25 m², contendo 

uma mesa com seis cadeiras para pequenas reuniões, armários e porta objetos.  

 laboratórios de informática  

 auditório com aproximadamente 140 m2, com 72 lugares, computador, data show, 

acesso à internet e recursos de áudio e vídeo conferência; 

 

 

Pavilhões de aula  

O Campus UFV-Florestal possui cinco pavilhões de aula, entre outras salas de 

aulas setoriais que podem ser utilizadas pelo curso, conforme as necessidades. Pavilhão 

de aulas A – 02 salas com capacidade para 70 alunos. Pavilhão B – 02 salas com 

capacidade para 70 alunos. Pavilhão C – 02 salas com capacidade para 60 alunos e 04 

salas com capacidade para 35 alunos. Pavilhão D – 02 salas com capacidade para 50 

alunos e 06 salas com capacidade para 40 alunos. Pavilhão E – 02 salas com capacidade 

para 50 alunos e 06 salas com capacidade para 40 alunos. Zootecnia – 02 salas com 

capacidade para 40 alunos. Agronomia – 02 salas com capacidade para 40 alunos e 02 

salas com capacidade para 25 alunos. 



As aulas teóricas do curso de Ciências Biológicas concentram-se, em sua maioria, 

no PVE – Pavilhão de Aulas E. As salas variam em tamanho, conforme o número de 

alunos, sendo que a distribuição de aulas em cada sala feita pela Diretoria de Ensino, 

observando o número de alunos matriculados na disciplina. Todas as salas são arejadas, 

bem iluminadas, possuem carteiras escolares móveis, adequadas para o uso de anotações, 

com acessibilidade, carteiras para canhotos e destros, quadro de giz ou quadro branco 

para pincel, projetor multimídia fixo em cada sala, ventiladores silenciosos adquiridos 

especificamente para permitir uma ventilação adequada da sala com conforto acústico 

necessário para lecionar as aulas.  

Os prédios de aulas contam ainda com acessibilidade, banheiros masculino e 

feminino, bebedouros de água, e foram construídos próximos aos demais serviços 

acadêmicos, de modo a facilitar a mobilidade do aluno entre as aulas e os prédios 

administrativos e serviços de alimentação. Contam ainda com espaço verde, jardins e 

áreas de convivência que permitem ao aluno bem-estar e integração comunitária nos 

intervalos de aulas. Os prédios de aulas possuem estacionamentos próprios, tanto para 

carros como para bicicletas (bicicletário) e o acesso se dá por avenida dupla, com passeios 

e ciclovias. Todos os prédios de aulas possuem cobertura wireless de internet móvel, e os 

alunos e professores possuem acesso gratuito por meio de senha pessoal. 

Para o desenvolvimento das aulas, o curso dispõe ainda de 03 Laboratórios de 

Informática, 01 Laboratório de Física, 01 Laboratório de Química, 2 Laboratórios 

Multiusuários, 01 Laboratório de Drosophilas, e laboratórios de pesquisa que apoiam as 

atividades práticas de algumas disciplinas. A comunidade acadêmica do curso conta 

ainda com dois auditórios de aproximadamente equipados com computador, data show, 

acesso à internet e recursos de áudio, um localizado no Prédio Principal, dentro do campus 

e outro localizado em área do campus no centro urbano do município de Florestal, 

próximo às escolas do município, possibilitando facilitando o acesso e o intercâmbio com 

a comunidade. 

 

Gabinetes de professores 

Todos os professores possuem gabinete. Os gabinetes de professores do curso de 

Ciências Biológicas ficam todos reunidos em um prédio próprio, chamado pela 

comunidade acadêmica de “Casa da Biologia”. Possui gabinetes individuais e partilhados. 

Todos os locais atendem aos requisitos de dimensão, iluminação, ventilação e 

conservação, contendo mobiliário básico necessário, aparelho telefônico, computador, 



impressora e ligação com a internet sendo adequados para as atividades de preparação de 

aulas e atendimento aos alunos. As dimensões dos gabinetes são variáveis por ter sido 

uma estrutura adaptada para receber gabinetes, mas possui além dos gabinetes de 

professores, banheiro, copa e cozinha, sala de reuniões e estacionamento próprio. Fica 

instalado próxima aos laboratórios de ensino do curso. 

Novas obras de infraestrutura estão sendo construídas, já em fase avançada de 

construção. Novos laboratórios atenderão o curso e junto desses prédios estão sendo 

construídos gabinetes individuais para todos os docentes, centralizando todas as 

atividades de ensino e atendimento em espaços contíguos, ao lado na nova biblioteca e 

do novo restaurante Universitário, em área central do campus. 

 

Laboratórios didáticos  

O Campus conta com vários laboratórios de ensino dentre eles os laboratórios 

didáticos de Matemática, Física, Química, Biologia e Informática. Os Laboratórios 

específicos do Curso de Ciências Biológicas - licenciatura possuem dimensões, 

equipamentos e mobiliários adequados para os fins a que se propõem. São três 

laboratórios, descritos a seguir: 

 

Laboratório Multiuso 1 de Biologia – Microscopia. 

 Localizado no prédio dos cursos de Química e Biologia, o laboratório conta com 

três salas, sendo uma para as aulas práticas e duas para apoio e almoxarifado de material 

didático, totalizando 73m2. O laboratório conta com capacidade para até 25 alunos e é 

utilizado para as aulas práticas das disciplinas que exigem microscopia ótica, sendo elas: 

CBF 111 - Biologia Celular,  CBF 120 - Citologia e Histologia, CBF 170 - Biologia e 

Ecologia de Algas e Briófitas, CBF 175 - Plantas Vaculares - Células e Tecidos, CBF 176 

- Plantas Vasculares: Biologia e Anatomia, CBF 177 - Antomia de Espermatófita, CBF 

180 - Organografia e sistemática de espermatófita, CBF  221 - Histologia Básica, CBF 

230 - Ecologia I, CBF 264 - Parasitogia Humana, CBF 265 - Zoologia dos Vertebrados 

II, CBF 270 - Fisiologia Vegetal , CBF 330 - Geologia e paleontologia, CBF 335 - 

Ecologia II, CBF 390 - Noções de Gestão Ambiental e Saneamento, CBF 400 - 

Instrumentação para Ensino de Ciências, CBF 401 - Instrumentação para o Ensino de 

Biologia. 

 

Laboratório Multiuso 2 – Morfofisiologia Animal. 



Localizado em anexo ao prédio dos cursos de Química e Biologia, o laboratório 

conta com banheiro e três salas, sendo uma para as aulas e duas para apoio e almoxarifado 

de material didático, totalizando 73m2. O laboratório conta com capacidade para até 25 

alunos e atende as disciplinas de CBF220 – Anatomia Humana, CBF222 Biologia do 

Desenvolvimento, CBF230 Fisiologia Animal, CBF260 Zoologia dos Invertebrados I, 

CBF261 Zoologia dos Invertebrados II. 

 

Laboratório de Microbiologia: 

Localizado no setor de Agroindústria, o laboratório conta com ampla sala 

equipada com bancadas para o atendimento de até 50 alunos (o curso de Ciências 

Biológicas admite um máximo de 25 alunos por turma prática) e uma sala de apoio e 

almoxarifado, totalizando 115m2. O laboratório é utilizado para a disciplina CBF 115 – 

Biologia dos Microrganismos e para a realização de atividades de pesquisa e extensão 

dos professores e alunos do curso. 

 

Laboratório de Drosophilas: 

Anexo ao Laboratório Multiuso I, a sala das Drosophilas é utilizada na disciplina 

de CBF245 Práticas em Genética e Biologia Molecular, para a criação de moscas das 

frutas de diferentes linhagens mutantes e experimentos de cruzamentos mendelianos. 

 Os laboratórios atualmente em uso estão equipados com materiais e reagentes que 

atendem de forma adequada grupos de até 25 alunos por aula prática. Os laboratórios 

específicos do curso estão equipados com os seguintes equipamentos: 

 

Laboratório Multiuso I  

Equipamentos                                                                                               Quantidade 
Micrótomo  1 

Estufa  2 

Destilador 1 

Deionizador 1 

Barrilete/água 1 

Agitador magnético 1 

Geladeira 1 

Armários 6 

Estantes 4 

Quadro branco 1 

Microscópio binocular 14 

Microscópio Trinocular com sistema de captação para projeção 1 

Lupas  8 

Estufa de secagem 2 



Data Show 2 

Caixas de lâminas preparadas com cortes histológicos. 15 

Vidrarias em Geral e Reagentes 

 

Laboratório Multiuso II 

Equipamentos                                                                                               Quantidade 
Microscópio Nikon Eclipse E200 04 

Microscópio Olympus CX31 03 

Lupa Olympus SZ51 04 

Lupa Biofocus 03 

Projetor Multimídia Epson Power Lite S18+ 01 

Notebook Acer 01 

TV Philco 29” TPF2940 01 

DVD Semp Toshiba Pro Scan 01 

Estufa de Secagem Med Clave Modelo 3 01 

Estufa Bacteriológica Lucadema 01 

Computador Positivo 01 

Refrigerador Eletrolux DC43 01 

Refrigerador Continental Copacabana 01 

Coluna vertebral (Clássica) 01 

Coluna vertebral (Sistema Nervoso) 01 

Crânio (Clássico) 01 

Crânio (Suturas) 02 

Crânio (Mandíbula exposta) 01 

Crânio (Origem/inserção – músculos) 01 

Articulação do joelho 01 

Articulação do cotovelo 01 

Articulação do ombro 01 

Articulação coxofemoral 01 

Cérebro (hemipartes) 01 

Contador de células sanguíneas 02 

Pulmão 02 

Laringe 02 

Fumante mecânico 01 

Esfignomanômetro anaeróide Solidor 01 

Olho  01 

Ouvido 01 

Pelve gravídica 01 

Série de gravidez 02 

Mama (3 mamas individuais) 02 

Pelve feminina (Maior) 01 

Pelve feminina (menor) 01 

Pelve masculina 01 

Vagina  01 

Pênis  02 

Sistema urinário (feminino/masculino) 01 

Rim (néfrons, vasos sanguíneos e corpúsculo renal) 01 

Esqueleto desarticulado 01 

Esqueleto articulado 01 

Modelo anatômico muscular 01 



Modelo do desenvolvimento embrionário 01 

Laminário (Morfofisiologia Animal) 01 

Laminário (Embriologia Básica) 01 

Laminário (Anatomia Vegetal) 01 

Laminário (Biologia Vegetal) 01 

Micrôtomo de mesa 01 

Kits Cirúrgicos 05 

 

Laboratório de Drosophilas 

O laboratório conta com vidraria, reagentes e utensílios necessários para criação 

de moscas das frutas Drosophila melanogaster das linhas tipo selvagem, mutante tipo 

ebony, mutante tipo White, mutante tipo taxi-ebony. Conta ainda com incubadora B.O.D. 

para criação das moscas em temperatura ambiente. O laboratório ainda possui 12 lupas 

tipo estereomicroscópio para avaliação de linhagens, instaladas em laboratório anexo de 

Fitopatologia que possui bancadas apropriadas para os experimentos de cruzamentos 

genéticos. 

 

Coleção Zoológica didática 

Fundada em março de 2010, a Coleção Zoológica Didática do Campus UFV-

Florestal (CZD), encontra-se em condições de atender as demandas dos cursos que a 

utilizam, contando com exemplares representativos de todos os Filos abordados nas aulas 

práticas. Atualmente a CZD encontra-se em franca expansão, e a expectativa é de, em 

poucos anos, formar uma das maiores e mais representativas coleções didáticas do estado 

de Minas Gerais. Durante o curto período de existência da CZD foram realizadas diversas 

expedições de coleta de material, com destaque para as realizadas nos municípios de 

Guarapari (ES), Arraial do Cabo (RJ), Marliéria, Ouro Preto, Montes Claros e Januária 

(MG). Estas expedições, juntamente com as coletas realizadas no próprio campus 

universitário, culminaram com a reunião de acervo, que conta com representantes dos 

diversos filos, cobrindo Filo Porifera , Filo Cnidaria, Filo Platyhelminthes, Filo Mollusca 

, Filo Annelida, Filo Arthropoda, Filo Cycloneuralia, Filo Echinodermata, Filo Chordata. 

O acervo tombado da coleção é de, aproximadamente: 170 peixes, 250 répteis e anfíbios, 

300 aves e 45 mamíferos. Também possui dezenas de anfíbios, serpentes e peixes ainda 

não tombados, além de pelo menos 1000 invertebrados de praticamente todos os grandes 

grupos utilizados nas aulas práticas como material didático. 

 

Coleção Entomológica didática 



Para apoio à disciplina de zoologia dos invertebrados II e disciplinas de 

entomologia oferecidas para o curso de Agronomia, foi montada a coleção entomológica 

didática que reúne insetos das principais ordens, com centenas de espécimes das 

principais ordens: Blattodea, Isoptera, Hemiptera, Lepdoptera, Hymenoptera, Coleoptera 

e Diptera. A coleção está passando atualmente por curadoria, e conta com armários 

entomológicos com gavetas, caixas entomológicas padrão e desumidificador de ambiente. 

 

Laboratório de Microbiologia 

Utilizado para a disciplina CBF 115 – Biologia dos Microrganismos e para a 

realização de atividades de pesquisa e extensão dos professores e alunos do curso. 

 

Equipamento Quantidade 

Armários p/ vidraria 4 

Estufa p/ cultura 1 

Estufa p/ esterilização 1 

Estufa p/ secagem 1 

Forno microondas 1 

Destilador  1 

Balanças semi-analítica 2 

Autoclave 1 

Geladeiras 2 

Contador de colônias 1 

Capela de exaustão  1 

Capela de microbiologia c/ luz UV 1 

Banho-maria (cap. 80 tubos de ensaio)  1 

Crioscópico 1 

Microscópio binocular  10 

Estante em aço 1 

Quadro branco 1 

Chapa de aquecimento c/ agitação 1 

Dessecador 1 

Vidrarias em geral 4000 (aproximadamente) 

 

Outros Laboratórios didáticos  

 

Laboratório de Química (70 m2):  

Laboratório utilizado para aulas de Química Geral e Bioquímica, no qual são 

priorizadas análises para fundamentar o conhecimento da química necessária ao 

desenvolvimento do curso. O laboratório conta com espaço adequado para 25 alunos, 

bancadas centrais, pHmetro, condutivímetro, espectrofotômetro de UV-Visível, 

centrífuga, balanças analíticas e semi-analíticas, evaporador rotativo, manta de 



aquecimento, agitadores magnéticos, estufas, destilador, multímetros, pHmetros, 

projetores multimídia, ponto de fusão, mufla, bomba de vácuo, banho maria geladeira, 

vidrarias específicas, capela de exaustão, destilador e deionizador de água. A 

infraestrutura do laboratório ainda está sendo completada, com equipamentos já em fase 

de aquisição, tais como, Infravermelho e fotômetro de chama. 

 

Laboratório de Física (71 m2): 

Espaço utilizado para aulas de Laboratório de Física Geral. São realizados 

experimentos quantitativos que auxiliam no entendimento dos fenômenos físicos em 

vários ramos da Física como Mecânica, Termodinâmica, Movimentos ondulatórios, 

Óptica geométrica e Óptica Física, Eletromagnetismo e Física Moderna. O espaço do 

laboratório é suficiente para uma turma com 25 alunos que ficam distribuídos em duas 

bancadas. Há equipamentos para montagens de experimentos das disciplinas listadas 

acima. Há a disposição dos alunos dois computadores com software para confecção de 

gráficos e ajuste de curvas. A infraestrutura do laboratório ainda está sendo completada 

com equipamentos cuja aquisição está sendo processada. 

Os laboratórios didáticos do curso de Ciências Biológicas possuem assistentes e 

técnico que são responsáveis pela organização, controle de estoque, preparo das aulas 

práticas e auxílio ao professor e assistência aos alunos envolvidos nas diversas 

disciplinas. Atualmente o curso conta com um técnico de laboratório e três assistentes de 

laboratório, estando previsto no plano de gestão do curso a contratação de mais sete 

assistentes para atenderem os laboratórios em construção.  O técnico de laboratório 

assume a função de organização dos laboratórios, manutenção de itens e equipamentos 

para as aulas práticas e é o responsável pelo serviço de compras do curso de Ciências 

Biológicas, e pela parceria que o curso possui em convênio com a Fundação Ezequiel 

Dias para doação de reagentes. Também é o responsável pelo controle de Químicos junto 

à Polícia Federal, para aqueles reagentes que por legislação exigem controle. As 

assistentes de Laboratório auxiliam na manutenção dos itens de aulas práticas, preparação 

de aulas e manutenção de coleções. As assistentes de laboratório ainda auxiliam os 

professores durante as aulas, quando solicitadas, e durante a execução de práticas, 

orientando e prestando assessoria direta aos alunos na realização de práticas fora dos 

horários de aula, sendo as responsáveis pelo monitoramento dos alunos em uso dos 

laboratórios na ausência do professor da disciplina. 



Além disso, o curso conta com monitores nas disciplinas que apresentam maior índice 

de dificuldade entre os alunos e naquelas onde a monitoria se faz necessária como 

facilitadora do processo ensino aprendizagem. O monitor tem como atribuição zelar pelos 

equipamentos, contribuir na comunicação entre os alunos e o professor, auxiliar os 

professores na execução de práticas, colaborar com os alunos na elaboração de projetos e 

seminários, Os monitores encontram-se sob orientação permanente do coordenador da 

disciplina e são selecionados de acordo com as normas da UFV. 

Para melhor disciplinar a utilização dos equipamentos os laboratórios possuem 

normas próprias de funcionamento que se encontram no Anexo VII. 

 

Biblioteca 

O acervo da bibliografia básica possui três títulos por unidade curricular, 

disponível na proporção média de um exemplar para cada 5 alunos, de cada uma das 

unidades curriculares. Todos os títulos estão disponíveis para consulta na Biblioteca do 

campus e podem ser tomados por empréstimo conforme as regras estabelecidas pelo setor. 

As referências passam por constante atualização, com aquisição de novos exemplares 

para esse processo a cada ano. 

O acervo da bibliografia complementar possui pelo menos cinco títulos por 

unidade curricular, disponível na proporção de pelo menos um exemplar, de cada uma 

das unidades curriculares. Todos os títulos estão disponíveis para consulta na Biblioteca 

do campus e podem ser tomados por empréstimo conforme as regras estabelecidas pelo 

setor. As referências passam por constante atualização, com aquisição de novos 

exemplares para esse processo a cada ano. 

Os estudantes encontram na biblioteca do Campus Florestal farto acervo de 

periódicos para consulta. Seguindo a tendência mundial de concentrar a informação na 

forma digital, a biblioteca disponibiliza aos seus estudantes a consulta ao Portal de 

Periódicos CAPES e ao site “domínio público” nos 09 computadores destinados 

especificamente aos usuários, com funcionamento de segunda a sexta-feira de 6:30 às 

22:30 horas e, aos sábados de 7:00 às 12:00 horas. O acesso remoto ao Portal de 

Periódicos é também disponibilizado a todos os estudantes do Campus, que poderão 

acessar O texto completo dos periódicos de suas residências, ou por meio de 

computadores pessoais nas áreas do Campus com cobertura de internet em todo o 

Campus. A Universidade Federal de Viçosa é membro da comunidade acadêmica 

federada – CAFE, que permite o acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal de 



Periódicos CAPES disponível para a instituição. Desta forma, o aluno do curso pode 

acessar todo o conteúdo do Portal de Periódicos CAPES, bastando para isso login com 

sua senha pessoal. 

O Portal de Periódicos da Capes oferece acesso a textos completos disponíveis em 

mais de 38 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, e a diversas bases de 

dados que reúnem desde referências e resumos de trabalhos acadêmicos e científicos até 

normas técnicas, patentes, teses e dissertações dentre outros tipos de materiais, cobrindo 

todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes de 

informação científica e tecnológica de acesso gratuito na web.. O Portal de Periódicos 

CAPES proporciona acesso livre aos mais prestigiados periódicos internacionais de todas 

as áreas das Ciências Biológicas, tais como: American Journal of Botany;Annals of 

Botany;Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics; Annual Review of 

Genetics; Behavioral Ecology and Sociobiology; BMC Biology; Conservation Biology; 

Ecography; Ecological Monographs; Ecology; Evolution; Global Change Biology; 

Global Ecology & Biogeography; Journal of Animal Ecology; Journal of Biogeography; 

Molecular Biology & Evolution; Molecular Ecology, Nature; PLoS Genetics; 

Proceedings of the National Academy of Sciences; Proceedings of the Royal Society B-

Biological Sciences; Science; The American Naturalist; The Quarterly Review of 

Biology; Trends in Ecolology & Evolution e Trends in Genetics. 

Os computadores presentes na biblioteca também permitem acesso gratuito à 

Biodiversity Heritage Library, um consórcio de bibliotecas de história natural e botânica 

que tem se dedicado a digitalizar e disponibilizar seu acervo na área de biodiversidade. 

Este acervo é de livre acesso, podendo também ser consultado remotamente. A 

Biodiversity Heritage Library conta atualmente com mais de 55.000 títulos 

(principalmente periódicos e obras raras), distribuídos em mais de 105.000 volumes. Este 

portal comporta principalmente as obras produzidas na primeira metade do século XX e 

século XIX, fundamentais para todo e qualquer trabalho na área de sistemática, zoologia 

e botânica, bem como para muitos trabalhos nas outras áreas das Ciências Biológicas. 

Este portal é o complemento perfeito ao portal Capes, que comporta principalmente a 

produção científica moderna, publicada a partir da segunda metade do século XX. 

Portanto, os estudantes do Campus Florestal contam com acesso livre e fácil a 

vasta literatura científica de qualidade, que inclui desde obras raras até as mais recentes 

publicações. Dessa maneira, o acervo de periódicos disponibilizado pode ser considerado 



adequado não apenas ao ensino de qualidade, mas também ao desenvolvimento de 

projetos de extensão e pesquisa em alto nível. 

 

Setor de Tecnologia da Informação. 

Esse setor responsável pela administração dos laboratórios e da infraestrutura de 

tecnologia do Campus, contando com dois funcionários na área de redes e sistemas, e 

outro na área de manutenção, além de dois estagiários. 

 

Posto de assistência médica e odontológica 

A divisão de Saúde da UFV-Florestal presta assistência médica, odontológica, 

nutricional, psicológica e fisioterápica para estudantes, professores e servidores técnico-

administrativos da universidade. 

 

Restaurante Universitário 

A UFV-Florestal conta com um restaurante universitário que funciona atraz do 

alojamento. O restaurante serve uma média de 1050 refeições diárias. 

 

Ginásio poliesportivo coberto; Quadras externas; Campo de futebol 

O Campus da UFV Florestal conta com estrutura para a prática desportiva, 

utilizada em competições discentes e como lazer. 

 

Outras instalações. 

 O Campus UFV-Florestal conta também com uma estrutura montada para atender 

aos cursos técnicos de Agropecuária e Agroindústria com diversas áreas produtivas, 

como: 

 Mecanização Agrícola; 

 Hidroponia; 

 Estufas de mudas; 

 Viveiros; 

 Culturas anuais e perenes; 

 Avicultura de Corte e Postura; 

 Apicultura; 

 Cunicultura; 



 Bovinocultura de corte e leite; 

 Suinocultura; 

 Caprino-cultura; 

 Piscicultura; 

 Fruticultura; 

Equinocultura com pista de hipismo e saltos; 


