
 

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2019 

 

Nota aos alunos da Escola de Veterinária da UFMG 

 

 Os representantes do conselho diretor da Fazenda Experimental Professor Hélio 

Barbosa (FEPHB), reunindo em 07 de outubro de 2019, discutiram a situação da 

FEPHB, localizada no município de Igarapé – MG, órgão complementar da Escola de 

Veterinária da UFMG (EV-UFMG).   

A FEPHB tem infraestrutura e pessoal para auxiliar no papel da EV-UFMG com 

a pesquisa, o ensino e a extensão, na formação dos alunos. Na FEPBH ocorrem as aulas 

práticas de 25 (vinte e cinco) disciplinas da EV-UFMG dos cursos de graduação em 

Medicina Veterinária e Aquacultura, e pós-graduação em Ciência Animal e em 

Zootecnia, sendo que aproximadamente 2300 alunos passam pela fazenda por ano. 

Além de experimentos de professores e de alunos de pós-graduação e cursos 

profissionalizantes para a comunidade, como exemplo o de inseminação, manejo de 

pastagens, entre vários outros.  

A administração financeira da FEPBH fica aos cuidados da fundação de ensino e 

pesquisa (FEPE) que assumiu custos significativos da fazenda há algum tempo. Dessa 

forma, ficou pré-determinado a venda total de todo rebanho bovino e suíno.  

Devido a sua grande infraestrutura e importância para a comunidade acadêmica 

da EV-UFMG, nós alunos viemos pedir mobilização e engajamento da comunidade para 

salvar a FEPHB. Precisamos de apoio da reitoria para viabilizar a fazenda até o final do 

ano. Alguns setores não rentáveis foram extintos, os animais foram vendidos e o 

restaurante localizado no centro de treinamento foi desativado. Mas outros setores ainda 

estão ameaçados o que levaria a demissão de mais funcionários e menos oportunidades 

de crescimento para a fazenda, uma vez que se todos os setores deixarem de funcionar a 

fazenda definitivamente se tornará um peso público e seu fechamento será inevitável.  

Se a FEPHB for fechada os alunos da EV-UFMG serão afetados diretamente e 

ficarão sem as aulas práticas complementares das disciplinas que utilizam a FEPHB e 

sem local para desenvolvimento de pesquisa e extensão. É importante salientar a 

relevância da prática para o desenvolvimento dos profissionais. Por isso pedimos a 

presença da comunidade em uma reunião pública no dia 10/10/2019 às 12:30 no 

auditório da EV-UFMG, para explicitarmos o que está acontecendo e o que pode ser 

feito para salvar a FEPHB. 
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