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COMUNICADO 
 
  
 Os candidatos aos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia de 
Alimentos e Zootecnia cursarão um núcleo de unidades curriculares básicas e 
intermediárias que compõem o Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas 
(BIB). Ao integralizar a carga horária do BIB, com duração média de três anos, 
o aluno já poderá colar grau e obter um diploma adicional de curso superior, 
como Bacharel em Biossistemas. Em seguida, passará à fase 
profissionalizante de seu curso de opção, com duração média de mais dois 
anos. Ao final, obterá o seu diploma de Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de 
Alimentos ou Zootecnista. Os candidatos ao curso de Zootecnia farão o curso 
integralmente no Campus Tancredo Neves (CTAN), na cidade de São João 
del-Rei.  
 Os candidatos aos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia 
de Alimentos poderão optar por fazer o BIB no Campus Tancredo Neves 
(CTAN), na cidade de São João del-Rei, ou no Campus Sete Lagoas, na 
cidade de Sete Lagoas. Os alunos dos cursos de Engenharia Agronômica e 
Engenharia de Alimentos que optarem por fazer o BIB no Campus CTAN em 
São João del-Rei permanecerão nesta cidade apenas o tempo suficiente para 
concluir as unidades curriculares dos dois primeiros anos. No terceiro ano, 
cursarão o restante do BIB (um ano) e a fase profissionalizante (dois anos) no 
Campus Sete Lagoas (CSL).  
 Fica estabelecido a reserva de 70 (setenta) vagas para o BIB em Sete 
Lagoas, sendo 35 (trinta e cinco) vagas para o curso de Engenharia 
Agronômica e 35 (trinta e cinco) vagas para o curso de Engenharia de 
Alimentos. A manifestação pelo local de curso será feita no momento da 
matrícula dos candidatos classificados. O critério de seleção obedecerá 
rigorosamente a ordem decrescente de classificação, respeitando-se ainda o 
estabelecido na Política de Ações Afirmativas da UFSJ. 
 
 
 
 
 
 

São João del-Rei, 19 de abril de 2011. 
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