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 ESAV – 1926  - Escola Superior de Agricultura e 
Veterinária 

 

UREMG – 1948 - Universidade Rural do Estado de Minas 
Gerais 

 

UFV – 1969 – Universidade Federal de Viçosa   

 

 

 



  

Ensino na UFV        Três Campi      –      Viçosa 

                                                                    -      Florestal 

                                                                    -      Rio Paranaíba 

 

 67 cursos de graduação (+ de 70 mil graduados) 

 80 de pós-graduação (+ de 12 mil dissertações de 
mestrado e + de 4 mil teses de doutorado)  

   

A pós-graduação com o padrão de créditos teve origem 
na UFV 

Atualmente, a UFV tem o maior No de cursos de 
Doutorado com nota 7 – Padrão Internacional 

 

 



UFV   –    Viçosa 

                                                              

Instituto de Biotecnologia - Bioagro 

Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Animal 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Planta-Praga 

Centro Nacional de Treinamento em Armazenagem 

Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional – 
CENTEV 

- Incubadora de Empresas 

- Parque Tecnológico 

- Central de Empresas Juniores 

 

 

  



  

 

 
Extensão:        SEMANA do FAZENDEIRO  

 

Realizada em Viçosa a 90 anos sem interrupção 

  



 Soja -  O Programa de melhoramento na UFV começou em 
1960. com uma grande contribuição na produção dos Cerrados 
(Correção de solo e variedades adaptadas) e da região Centro 
Oeste do Pais. 

Treinamento de centenas de técnicos na área de melhoramento  

Hoje: 

Desenvolvimento de germoplasma de sojas com alto conteúdo de 
proteínas, adaptadas ao Brasil Central. 

(média brasileira é de 37%. Duas primeiras variedades 44 e 46%)  

Diminuir ácidos graxos poli-insaturados p/ produção de óleos 
com maior estabilidade, beneficiando Alimentos e Biodisel 

SojaPlus – UFV/ABIOVE/FAEMG/GARGILL – qualidade e 
sustentabilidade do complexo soja por meio ambiente e 
resíduos, saúde e segurança no trabalho rural. 2 mil 
propriedades  



 Cana de Açucar – RIDESA – Rede Interuniversitária para o 
Desenvolvimento do Setor Sucrualcoleiro   (25% Viçosa) 

 

 

Hoje –  

 



 Café – A UFV foi pioneira no estudo da biologia e do controle da 
ferrugem do cafeeiro. 

- Em parceria com a EPAMIG foram lançdas as cultivares 
resistentes ‘Paraíso MG H 419-1', Araponga MG 1, Sacramento 
MG1, Pau-Brasil MG1, Catinguá MG1 e Catinguá MG 2  

- Calda Viçosa – controle químico da ferrugem do cafeeiro com 
uma mistura dos micronutrientes boro e zinco e cobre.  

     É eficiente, econômica e não-poluente .  

- Produção Integrada do Café – Programa de certificação e 
rastreabilidade do café, coordenado pelo Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento. Essas normas constituirão 
as bases para a exportação do café brasileiro.  

 

 







 Mudanças Climáticas. 

- Simulação dos efeitos do aquecimento na produção agrícola  
e na população de insetos e doenças. 

- Variedades de Eucaliptos tolerantes a seca, avaliando o     
potencial de crescimento, qualidade da madeira e resistência 
a pragas e doenças. 

 

- Vacinas para Suínos, com patente nos Estados Unidos 

- Agricultura de precisão, com o desenvolvimento de 
máquinas e equipamentos adaptados  

 

 

 

 



  

MAPA – cresceu 3,43% aa entre 1975 e 2017 (3,8% a partir 
2000) 

 

A produção aumentou mais de quatro vezes entre 1975 e 2017 

 

Grãos     40,6 milhões/ton      para      237,8 milhões/ton 

 

Carnes: Bovina 1,8 milhões/ton     para     7,7 milhões/ton 

               Suína     500 mil/ton          para     3,8 milhões/ton 

               Aves       373 mil/ton          para     13,6 milhões/ton   

 

 

 



 

Índice de Liberdade Econômica – Fundação Heritage 

 

• Brasil ocupa a 118ª posição entre 178 países 

 

Índice de Competitividade (Instituto Suíço de Desenv. Gerencial 

  

Brasil ocupa a 54ª posição entre 60 países 
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