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   A Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – nasceu em 21 de agosto de 1969, a
partir da união entre duas instituições de ensino superior: a Escola de Farmácia (1839)
e a Escola de Minas (1876). É uma fundação de direito público, multidisciplinarmente
organizada, que tem como objetivo prover o Ensino Superior à sociedade.
   Em 2020 e 2021 a UFOP vem enfrentando um dos seus maiores desafios: uma pande-
mia. A COVID-19 afetou o mundo inteiro provocando profundas adaptações. A institui-
ção reconfigurou todo o modelo de ensino adotado nos últimos anos, e ainda assim a 
UFOP não abriu mão de suas finalidades:

     Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamen-
to reflexivo;

     Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 
colaborar na sua formação contínua;

     Incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando ao desenvolvi-
mento da ciência e da tecnologia e à criação e à difusão da cultura, e, desse modo, desen-
volver o entendimento do homem e do meio em que vive;

     Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, que consti-
tuem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações 
ou de outras formas de comunicação;

      Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 
a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

      Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacio-
nais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta um 
a relação de reciprocidade;

      Promover a extensão, visando à difusão das conquistas e dos benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas nesta Instituição.

      A UFOP tem como bússola os princípios democráticos de gestão e ideais de liberdade
e solidariedade humana. Sua busca é, sobretudo, a produção e a disseminação do conhe-
cimento científico, tecnológico, social, cultural, patrimonial e ambiental, valorizando a 
democratização do acesso ao ensino superior, com inclusão social. Coerente com o seu 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2016-2025, é referência em programas 
que visam o acesso e a permanência do estudante na Instituição.
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     Produzir e disseminar o conhecimento científico, tecnológico, social, cultural, patri-
monial e ambiental e contribuir para a formação do sujeito como profissional ético,críti-
co-reflexivo, criativo, empreendedor, humanista e agente de mudança na construção de 
uma sociedade justa, desenvolvida socioeconomicamente, soberana e democrática.

     Ser uma universidade de excelência e reconhecida pela produção e integração acadê-
mica, científica, tecnológica e cultural, comprometida com o desenvolvimento humano 
e socioeconômico do país.

     À luz dos princípios constitucionais e das finalidades estatutárias, a atuação da UFOP 
pauta-se nos seguintes valores: autonomia; compromisso, inclusão e responsabilidade 
social; criatividade; democracia, liberdade e respeito; democratização do ensino e plura-
lização do conhecimento; eficiência, qualidade e excelência; equidade; indissociabilida-
de; integração e interdisciplinaridade; parcerias; preservação do patrimônio artístico, 
histórico e cultural; saúde e qualidade de vida; sustentabilidade; transparência.

     Com quase 52 anos de história, hoje a UFOP atua em nível de ensino de graduação e 
pós-graduação, pesquisa, inovação, extensão e cultura em todas as grandes áreas do 
conhecimento humano: Ciências Exatas, Biológicas, da Saúde, da Terra, Agrárias, 
Sociais Aplicadas, Humanas, Engenharias, Artes, Linguística e Letras. Além disso, está 
presente em três municípios mineiros: Ouro Preto, Mariana e João Monlevade; e seus 
Campi estão organizados assim:



     Campus Ouro Preto: 
- Morro do Cruzeiro: Escola de Farmácia; Escola de Minas; Escola de Nutrição; Escola
de Medicina; Escola de Direito, Turismo e Museologia; Instituto de Ciências Exatas e 
Biológicas; Instituto de Filosofia, Artes e Cultura; Centro de Ensino a Distância; e 
Escola de Educação Física.
 
- Centro Histórico: Reitoria; Museu de Ciência e Técnica; Museu da Escola de 
Pharmácia; Departamento de Filosofia.

     Campus Mariana: Instituto de Ciências Humanas e Sociais; Instituto de Ciências
 Sociais Aplicadas.

     Campus João Monlevade: Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas.

 Além do ensino presencial, a UFOP leva ainda, por meio da Educação à Distância, o 
conhecimento acadêmico a 9 polos nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. 
São eles:

Instituto de Ciências Exatas e 
Aplicadas.

Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais; 
Instituto de Ciências Sociais 
Aplicadas.

mariana

Escola de Farmácia;
Escola de Minas;
Escola de Nutrição;
Escola de Medicina;
Escola de Direito, 
Turismo e Museologia; 

Instituto de Ciências Exatas e 
Biológicas;
Instituto de Filosofia, 
Artes e Cultura;
Centro de Ensino a Distância;
Escola de Educação Física.

Ouro Preto - Morro do Cruzeiro

Reitoria;
Museu de Ciência e Técnica;
Museu da Escola de Pharmácia;
Departamento de Filosofia.

Ouro Preto - CentroJoão Monlevade
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151.000

Área Física (m²)

55

Cursos de Graduação

33

Cursos de Mestrado

16

Cursos de Doutorado

909
Docentes

721
TAE’s

2.069

Alunos de 
Pós-Graduação

11.867
Alunos de Graduação
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Principais Resultados Gerados Em 2020

     São citados abaixo apenas alguns exemplos de resultados gerados pela UFOP para o 
ano de 2020. Dados mais completos podem ser encontrados no Relatório de Gestão 2020

Nº de alunos beneficiados com bolsas de iniciação científica por ano: 377

Nº de alunos beneficiados com bolsas de extensão por ano: 292

Nº de alunos beneficiados com bolsas de desenvolvimento Institucional: 128

Nº de alunos beneficiados com bolsas de monitoria, tutoria, Pró-ativa e demais bol-
sas de ensino: 463
Nº de alunos beneficiados com bolsas e auxílios de assistência estudantil: 2.468

Nº de bolsas de mestrado (incluindo órgãos de fomento): 357

Nº de bolsas de doutorado (incluindo órgãos de fomento): 230

Nº de bolsas de iniciação científica (incluindo órgãos de fomento): 377

Nº de artigos de docentes publicados em periódicos científicos: 1.568

Nº de capítulos de livros publicados por ano: 331

Nº de convênios com instituições estrangeiras: 71

Nº de alunos em mobilidade acadêmica internacional por ano: 141

Nº de ações de extensão desenvolvidas por ano: 281
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Nº médio de pessoas alcançadas por cada ação de extensão: 1.758

Nº de alunos beneficiados com bolsas de extensão: 292

Nº de vagas ofertadas na graduação: 2.747

Nº de alunos diplomados: 1.372

Nº de defesas de dissertações e teses: 421

Nº de alunos ingressantes na Pós-graduação Stricto Sensu: 694


