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Neste ano, conseguimos importantes avanços em relação 
ao fomento e à divulgação das ações de inovação, pesquisa e 
pós-graduação em nossa unidade. Dentre os projetos institucionais 
estratégicos, destaco o lançamento deste Catálogo de Laboratórios. 

Este documento visa dar publicidade aos investimentos 
realizados nos últimos anos em equipamentos e instalações desti-
nados às diversas atividades-fim de nosso campus, demonstrando 
que a cada ano temos otimizado e buscado a consolidação como 
instituição que possui a estrutura necessária para as diferentes 
vertentes das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Por meio do esforço conjunto de nossa comunidade 
acadêmica, temos conseguido um protagonismo em nossas ações, 
tornando nosso campus uma referência na Rede Federal de Educa-
ção Profissional, Científica e Tecnológica. Temos consciência das 
dificuldades existentes, porém buscamos focar na prospecção de 
recursos extraorçamentários, para 
dar maior robustez à nossa infraes-
trutura institucional, o que só é possí-
vel com bons projetos.

Diante disso, parabenizo 
todos que ajudaram na construção e 
consolidação do nosso IFMG - Campus 
Bambuí como uma instituição educa-
cional de excelência!

Rafael Bastos Teixeira
Diretor Geral

APRESENTACAOAPRESENTACAO
O Catálogo de Laboratórios é uma forma de sistematizar 

as informações sobre os laboratórios e equipamentos existentes 
no IFMG - Campus Bambuí.  Nele, encontramos informações sobre 
os diversos laboratórios e ambientes de experimentação do nosso 
campus, com a listagem dos equipamentos, responsáveis, objeti-
vos e os serviços disponibilizados.

Este catálogo tem como finalidade divulgar para toda a 
comunidade os laboratórios e equipamentos presentes no 
campus, de modo a facilitar o desenvolvimento de projetos de 
ensino, pesquisa e extensão pelos nossos servidores e alunos. Com 
ele, os usuários passam a saber quais os equipamentos existentes 
e onde podem utilizá-los. 

Outra grande conquista deste catálogo é evitar que sejam 
comprados equipamentos idênticos entre laboratórios, possibili-
tando, dessa forma, uma economia de recursos. Cabe ressaltar que 
cada laboratório inaugurado é a 
certeza da abertura de um novo hori-
zonte educacional de saber.

Agradecemos a todos aque-
les que contribuíram para a formula-
ção deste documento, que tem cará-
ter dinâmico e será atualizado perio-
dicamente.

Gabriel de Castro Jacques
Diretor de Pesquisa, Inovação e 

Pós-Graduação



3

Catalogo de Laboratorios

Centro Clínico Veterinário (CCV) ................................................... 5

Centro de Atividades Aquáticas .................................................... 6

Centro de Musculação e Condicionamento Físico...................... 7

Fábrica de Rações ........................................................................... 8

Ginásio Poliesportivo...................................................................... 9

Herbário ......................................................................................... 10

Laboratório Automotivo .............................................................. 11

Laboratório de Alimentos e Bebidas - Cerveja artesanal ........ 12

Laboratório de Análise de Água e Leite ..................................... 13

Laboratório de Análise de Solos (Labsolos)............................... 14

Laboratório de Análise Físico-Química (Labfq) ......................... 15

Laboratório de Análise Sensorial (Labas)................................... 16

Laboratório de Análises Microbiológicas (Labam).................... 17

Laboratório de Anatomia e Fisiologia Vegetal (Labfv).............. 18

Laboratório de Anatomia Veterinária ........................................ 19

Laboratório de Automação Industrial ........................................ 20

Laboratório de Biologia (Labio)................................................... 21

Laboratório de Biologia Molecular ............................................. 22

Laboratório de Biotecnologia Vegetal (Labiotec) ...................... 23

Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal (Labna)........ 24

Laboratório de Ciências dos Materiais....................................... 25

SUMARIOSUMARIO
Laboratório de Eletrônica ............................................................ 26

Laboratório de Eletrônica Embarcada ....................................... 27

Laboratório de Eletrotécnica....................................................... 28

Laboratório de Entomologia (Labent) ........................................ 29

Laboratório de Ergonomia e Segurança do Trabalho.............. 30

Laboratório de Fertilidade do Solo (Labfs) ................................ 31

Laboratório de Física .................................................................... 32

Laboratório de Fitopatologia (Labfito) ....................................... 33

Laboratório de Fruticultura ......................................................... 34

Laboratório de Hidráulica e Pneumática ................................... 35

Laboratórios de Informática (Labinfor)...................................... 36

Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola................... 37

Laboratório de Mecânica Agrícola .............................................. 38

Laboratório de Melhoramento Genético................................... 39

Laboratório de Metrologia........................................................... 40

Laboratório de Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação (Lantic) ............................................ 41

Laboratório de Patologia Animal (Sala de Necropsia 
de Animais) .................................................................................... 42

Laboratório de Pesquisa Multidisciplinar .................................. 43

Laboratório de Pesquisa Multiusuário (Lapem)........................ 44

Laboratório de Pós-Colheita e Qualidade do Café ................... 45

Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores .......... 46

Laboratório de Sistemas Computacionais (Lsc) ........................ 47

Laboratório de Tecnologia de Sementes (Labts) ...................... 48

Laboratório IF Maker.................................................................... 49

Museu Institucional ...................................................................... 50

Observatório astronômico .......................................................... 51

Sala de Geologia............................................................................ 52

Setor de Agricultura...................................................................... 53

Setor de Apicultura....................................................................... 54

Setor de Avicultura ....................................................................... 55

Setor de Bovinocultura ................................................................ 56

Setor de Caprinocultura e Ovinocultura .................................... 57

Setor de Cunicultura..................................................................... 58

Setor de Equoterapia ................................................................... 59

Setor de Piscicultura..................................................................... 60

Setor de Produção e Comercialização ....................................... 61

Setor de Suinocultura................................................................... 62

Setor de Viveiricultura e Silvicultura........................................... 63

Unidade de Alimentação e Nutrição (Uan) ................................ 64

Unidade de Animais Silvestres.................................................... 65

Unidade de Panificação e Massas .............................................. 66

Unidade de Processamento de Carnes...................................... 67

Unidade de Processamento de Frutas e Hortaliças ................. 68

Unidade de Processamento de Leite ......................................... 69



Centro Clínico Veterinário (CCV) ................................................... 5

Centro de Atividades Aquáticas .................................................... 6

Centro de Musculação e Condicionamento Físico...................... 7

Fábrica de Rações ........................................................................... 8

Ginásio Poliesportivo...................................................................... 9

Herbário ......................................................................................... 10

Laboratório Automotivo .............................................................. 11

Laboratório de Alimentos e Bebidas - Cerveja artesanal ........ 12

Laboratório de Análise de Água e Leite ..................................... 13

Laboratório de Análise de Solos (Labsolos)............................... 14

Laboratório de Análise Físico-Química (Labfq) ......................... 15

Laboratório de Análise Sensorial (Labas)................................... 16

Laboratório de Análises Microbiológicas (Labam).................... 17

Laboratório de Anatomia e Fisiologia Vegetal (Labfv).............. 18

Laboratório de Anatomia Veterinária ........................................ 19

Laboratório de Automação Industrial ........................................ 20

Laboratório de Biologia (Labio)................................................... 21

Laboratório de Biologia Molecular ............................................. 22

Laboratório de Biotecnologia Vegetal (Labiotec) ...................... 23

Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal (Labna)........ 24

Laboratório de Ciências dos Materiais....................................... 25

Laboratório de Eletrônica ............................................................ 26

Laboratório de Eletrônica Embarcada ....................................... 27

Laboratório de Eletrotécnica....................................................... 28

Laboratório de Entomologia (Labent) ........................................ 29

Laboratório de Ergonomia e Segurança do Trabalho.............. 30

Laboratório de Fertilidade do Solo (Labfs) ................................ 31

Laboratório de Física .................................................................... 32

Laboratório de Fitopatologia (Labfito) ....................................... 33

Laboratório de Fruticultura ......................................................... 34

Laboratório de Hidráulica e Pneumática ................................... 35

Laboratórios de Informática (Labinfor)...................................... 36

Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola................... 37

Laboratório de Mecânica Agrícola .............................................. 38

Laboratório de Melhoramento Genético................................... 39

Laboratório de Metrologia........................................................... 40

Laboratório de Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação na Educação (Lantic) ............................................ 41

Laboratório de Patologia Animal (Sala de Necropsia 
de Animais) .................................................................................... 42

Laboratório de Pesquisa Multidisciplinar .................................. 43

Laboratório de Pesquisa Multiusuário (Lapem)........................ 44

Laboratório de Pós-Colheita e Qualidade do Café ................... 45

4

Catalogo de Laboratorios

SUMARIOSUMARIO
Laboratório de Redes e Arquitetura de Computadores .......... 46

Laboratório de Sistemas Computacionais (Lsc) ........................ 47

Laboratório de Tecnologia de Sementes (Labts) ...................... 48

Laboratório IF Maker.................................................................... 49

Museu Institucional ...................................................................... 50

Observatório astronômico .......................................................... 51

Sala de Geologia............................................................................ 52

Setor de Agricultura...................................................................... 53

Setor de Apicultura....................................................................... 54

Setor de Avicultura ....................................................................... 55

Setor de Bovinocultura ................................................................ 56

Setor de Caprinocultura e Ovinocultura .................................... 57

Setor de Cunicultura..................................................................... 58

Setor de Equoterapia ................................................................... 59

Setor de Piscicultura..................................................................... 60

Setor de Produção e Comercialização ....................................... 61

Setor de Suinocultura................................................................... 62

Setor de Viveiricultura e Silvicultura........................................... 63

Unidade de Alimentação e Nutrição (Uan) ................................ 64

Unidade de Animais Silvestres.................................................... 65

Unidade de Panificação e Massas .............................................. 66

Unidade de Processamento de Carnes...................................... 67

Unidade de Processamento de Frutas e Hortaliças ................. 68

Unidade de Processamento de Leite ......................................... 69



5

Centro Clínico Veterinário (CCV)Centro Clínico Veterinário (CCV)

Responsável: Glauco Vinício Chaves

E-mail: glauco.chaves@ifmg.edu.br

Ramal: 5435

2º Responsável: Karina Yukie Hirata

e-mail: karina.hirata@ifmg.edu.br

Ramal: 5612

Serviços oferecidos:

Atendimento clínico e cirúrgico em pequenos animais.

Objetivo do ambiente:

Prestação de serviços à comunidade externa e interna oferecendo um 
ambiente de ensino, pesquisa e extensão em clínica médica e clínica 
cirúrgica de pequenos animais.

• Aparelho Raio-X;

• Ultrassom;

• Aparelho de anestesia inalató-
ria com respirador automático;

• Monitor multiparamétrico;

• Material cirúrgico.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Centro de Atividades AquáticasCentro de Atividades Aquáticas

Responsável: Regiane Ramos

E-mail: regiane.ramos@ifmg.edu.br

Ramal: -

2º Responsável: Rodrigo Caldeira Bagni Moura

E-mail: rodrigo.moura@ifmg.edu.br

Ramal: 4977

Serviços oferecidos:

Natação (4 estilos); Hidroginástica; Pólo Aquático.

Objetivo do ambiente:

Fomentar a prática de Atividades Físicas aquáticas entre os servidores e 
estudantes do campus; Otimizar a utilização das dependências deste 
laboratório por meio de projetos de extensão, pesquisa e ensino.

• Piscina semi-Olímpica (5 raias- 25x12,5m com início de 1,30 m e final 
com 1,80m de profundidade).

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Centro de Musculação e 
Condicionamento Físico
Centro de Musculação e 
Condicionamento Físico

Responsável: Regiane Ramos
E-mail: regiane.ramos@ifmg.edu.br
Ramal: -

2º Responsável: Marcelo Pereira da Silva
E-mail: marcelopsilva@ifmg.edu.br
Ramal: 4916

Serviços oferecidos:
Musculação;  Treinamento funcional; Ginástica de condicionamento físico; 
Danças; Lutas (Jiu-Jitsu, Muay Thai, Judô).

Objetivo do ambiente:
Fomentar a prática de atividades físicas entre os servidores e estudantes do 
campus. Ampliar os conhecimentos sobre o corpo, o exercício físico e a 
qualidade de vida. Possibilitar práticas orientadas e individualizadas.

• Bicicleta ergo-
métrica;
• Leg press;
• Aparelho des-
envolvimento de 
costas;
• Flexor;
• Pulley costas;
• Aparelho multi 
estação;

• Banco para 
exercícios variados;
• Banco inclinado;
• Aparelho para 
supino reto;
• Aparelho para 
supino inclinado;
• Aparelho para 
exercícios diversos 
(gladiador);

Equipamentos:

• Graviton;
• Espaldar;
• Aparelho voador;
• Barra guiada;
• Cross;
• Banco scott;
• Colchonetes;
• Halteres e anilhas;
• Tatame.

Catalogo de Laboratorios
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Fábrica de RaçõesFábrica de Rações

Responsável: Ricardo Cruz Vargas

E-mail: ricardo.vargas@ifmg.edu.br

Ramal: 4953

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Fabricação de rações; trituração, peneiração e mistura de materiais.

Objetivo do ambiente:

Fabricação de rações, armazenamento de matérias prima.

Silo graneleiro;

Peneiras;

Rosca sem fim de condução;

Elevadores de condução;

Moinho;

Misturadores verticais.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Ginásio PoliesportivoGinásio Poliesportivo

Responsável: Regiane Ramos

E-mail: regiane.ramos@ifmg.edu.br

Ramal: -

2º Responsável: Júlio César dos Santos

E-mail: julio.santos@ifmg.edu.br

Ramal: 4916

Serviços oferecidos:

Ensino (teórico e prático) de diversos esportes coletivos; Treinamento de 
esportes coletivos (principalmente voleibol, handebol, basquete e futsal) 

Objetivo do ambiente:

Fomentar a prática de esportes entre os servidores e estudantes do 
campus. Otimizar a utilização das dependências deste ambiente por 
meio de projetos de extensão, pesquisa e ensino.

• Quadra coberta (40 X 20 m);

• Colchão para saltos do atletismo;

• Estrutura para ginástica artística;

• Tatames;

• Bolas.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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HerbárioHerbário

Responsável: Tiago Garcia da Cunha

E-mail: tiago.garcia@ifmg.edu.br

Ramal: 5453

2º Responsável: Ana Cardoso Clemente Filha Ferreira de Paula

E-mail: ana.paula@ifmg.edu.br

Ramal: 4976

Serviços oferecidos:

Manipulação, preparação e conservação de materiais vegetais em exsi-
catas.

Objetivo do ambiente:

Suporte às atividades didáticas, de pesquisa e de extensão na área de 
taxonomia, anatomia e morfologia vegetal.

• Armários de conservação de 
exsicatas;

• Bancadas;

• Climatizador.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório AutomotivoLaboratório Automotivo

Responsável: Gilberto Augusto Soares

E-mail: gilberto.soares@ifmg.edu.br

Ramal: 4934

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Aulas práticas de veículos automotores leves e pesquisas sobre os 
mesmos.

Objetivo do ambiente:

Suporte para análises e experimentos ligados a veículos leves de moto-
res ciclo otto.

• Elevador de veículos;

• Protótipos de motores de 
combustão interna ciclo otto;

• Protótipos de sistemas de 
transmissão de veículos leve;

• Compressor;

• Ferramentas manuais.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório de Alimentos e 
Bebidas - Cerveja Artesanal
Laboratório de Alimentos e 
Bebidas - Cerveja Artesanal
Laboratório de Alimentos e 
Bebidas - Cerveja Artesanal

Responsável: Marcos Rogério Vieira Cardoso

E-mail: marcos.cardoso@ifmg.edu.br

Ramal: 5605

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Produção, armazenamento e espaço para análise de bebidas fermenta-
das.

Objetivo do ambiente:

Apoio às atividades práticas em produção e qualidade em cerveja 
artesanal.

• Geladeira e freezer;

• Armário com taças e panelas 
utilizadas;

• Baldes de fermentação;

• Panelas de produção de cerveja;

• Arrolhador.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório de Análise de
Água e Leite
Laboratório de Análise de
Água e Leite
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Responsável: Sônia de Oliveira Duque Paciulli
E-mail: sonia.paciulli@ifmg.edu.br
Ramal: 4975

2º Responsável: Alessandra Regina Vital
E-mail: alessandra.vital@ifmg.edu.br
Ramal: 4942

Serviços oferecidos:
Análise de aspectos químicos, físico-químicos e microbiológicos de amostras de 
água, leite e derivados lácteos.

Objetivo do ambiente:
Fornecer análises de água e de leite para a comunidade interna e externa. 
Possibilitar ensaios de alta tecnologia à comunidade local, visando o 
aprimoramento da qualidade da água, leites e derivados  da região.

• Agitador mecânico;
• Analisador de leite 
(Ekomilk);
• Autoclaves;
• Balança semi-ana-
lítica;
• Bloco digestor;
• Determinador de 
umidade;

• Aparelho para 
CCS;
• Texturômetro;
• Geladeira;
• Capela de exaus-
tão;
• Chapa aquecedora;
• Destilador de 
nitrogênio;

Equipamentos:

• Estufa de seca-
gem;
• Fotômetro;
• JAR TEST;
• pHmetro;
• T u r b i d í m e t r o 
digital.
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Laboratório de Análise de 
Solos (Labsolos)
Laboratório de Análise de 
Solos (Labsolos)

Responsável: Li Chaves Miranda

E-mail: li.chaves@ifmg.edu.br

Ramal: 4941

2º Responsável: Sílvia de Oliveira Leite

E-mail: silvia.leite@ifmg.edu.br

Ramal: 4941

Serviços oferecidos:

Análise química e física do solo, com certificação do PROFERT (Programa 
de Controle de Qualidade de Análise de Solo. Parâmetros químicos anali-
sados: pH, Al , Ca; Mg; K; P; P-rem e H+ Al (fertilidade simples); matéria 
orgânica; Enxofre e micronutrientes (B;Zn;Cu;Fe e Mn). Parâmetros 
físicos analisados: determinação da granulometria (areia, silte e argila).

Objetivo do ambiente:

Prestação de serviços à comunidade externa e interna, com a missão de 
colaborar de forma eficaz nos processos de melhoria da atividade agríco-
la.

• Deionizador de água;

• Balança analítica;

• Espectrofotômetro molecular 
/ Colorímetro;

• Espectrofotômetro de absor-
ção atômica;

• Espectrofotômetro de chama;

• Mesa agitadora orbital.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório de Análise 
Físico-Química (Labfq)
Laboratório de Análise 
Físico-Química (Labfq)

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Nayara Penoni
E-mail: nayara.penoni@ifmg.edu.br
Ramal: 4959

2º Responsável: Fernanda Gonçalves Carlos
E-mail: fernanda.gvc@ifmg.edu.br
Ramal: 4959

Serviços oferecidos:
Apoio a aulas práticas, pesquisa, extensão e TCC. Análises físico-químicas, 
preparo de compostos e de soluções, separação de amostras.

Objetivo do ambiente:
Desenvolver atividades e análises físico-químicas para aulas práticas, projetos 
de pesquisa e extensão.

• Destilador de água;
• Blocos digestores;
• pHmetro;
• Balança Analítica;
• Capela de Exaustão;
• Estufa para Seca-
gem e Esterilização;

• Soxhlet;
• Banho-maria;
• Chapa aquecedora;
• Destilador de 
nitrogênio;
• Centrífuga de 
Gerber;

Equipamentos:

• Mufla;
• Estufa 105 °C;
• Polarímetro;
• Espectrofotômetro.
• Agitador Magnéti-
co para tubos de 
ensaio;
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Laboratório de Análise 
Sensorial (Labas)
Laboratório de Análise 
Sensorial (Labas)

Responsável: Fernanda Gonçalves Carlos

E-mail: fernanda.gvc@ifmg.edu.br

Ramal: 4959

2º Responsável: Gaby Patrícia Terán Ortiz

E-mail: gaby.ortiz@ifmg.edu.br

Ramal: 5414

Serviços oferecidos:

Testes gerais em Análise Sensorial de Alimentos. Disponibilidade de 
equipamentos, vidrarias, utensílios e apoio técnico.

Objetivo do ambiente:

Dar suporte prático ao ensino e a pesquisa em Análise Sensorial.

• Geladeira;

• Micro-ondas;

• Gaseificadora de bebidas.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios



17

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Análises 
Microbiológicas (Labam)
Laboratório de Análises 
Microbiológicas (Labam)

Responsável: Fernanda Gonçalves Carlos
E-mail: fernanda.gvc@ifmg.edu.br
Ramal: 4959

2º Responsável: Nayara Penoni
E-mail: nayara.penoni@ifmg.edu.br
Ramal: 4959

Serviços oferecidos:
Coloração de gram; Contagem Total; Bolores e Leveduras; Coliformes Totais e 
Termotolerantes; Estafilococos; E. coli; Salmonela; Antibiótico em leite.

Objetivo do ambiente:
Dar suporte prático em Microbiologia. Disponibilizando equipamentos, 
vidrarias, insumos e apoio técnico.

• Banho maria;
• Capela de fluxo la-
minar;
• Estufa BOD;
• Bloco aquecedor;
• Jarra anaeróbia;
• Microscópios;
• Lupas;

• Contadores de co-
lônias;
• Banho ultratermos-
tato;
• Determinador de 
Atividade de Água;
• Agitador de tubos;
• Balanças semi-
analíticas;

Equipamentos:

• I n c u b a d o r a 
shaker; Homogenei-
zador de amostras; 
Estufa de incubação;
• Microondas;
• Estufa de esterili-
zação;
• Autoclaves.
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Laboratório de Anatomia e 
Fisiologia Vegetal (Labfv)
Laboratório de Anatomia e 
Fisiologia Vegetal (Labfv)

Responsável: Tiago Garcia da Cunha

E-mail: tiago.garcia@ifmg.edu.br

Ramal: 5453

2º Responsável: Ana Cardoso Clemente Filha Ferreira de Paula

E-mail: ana.paula@ifmg.edu.br

Ramal: 4900

Serviços oferecidos:

Experimentação com controle de temperatura, análise de determinação 
de glicose em tecido vegetal, extração de óleos essenciais de tecido vege-
tal, experimentação em fisiologia vegetal.

Objetivo do ambiente:

Suporte às aulas didáticas, pesquisa e extensão na área de fisiologia 
vegetal.

• BODs;

• Autoclave;

• Geladeira e freezers;

• Rotoevaporador;

• Banho-maria;

• Vórtex;

• Espectrofotômetro.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Anatomia 
Veterinária
Laboratório de Anatomia 
Veterinária
Laboratório de Anatomia 
Veterinária

Responsável: Cláudio Miguel Alves Faria

E-mail: claudio.faria@ifmg.edu.br

Ramal: -

2º Responsável: Glauco Vinício Chaves

E-mail: glauco.chaves@ifmg.edu.br

Ramal: 5435

Serviços oferecidos:

Estrutura para dissecação de animais e estudos anatômicos.

Objetivo do ambiente:

Dar suporte às práticas em anatomia animal.

• Material cirúrgico para dissecação.

Equipamentos:



20

Laboratório de Automação 
Industrial

Responsável: Francisco Heider Willy dos Santos

E-mail: francisco.santos@ifmg.edu.br

Ramal: 4997

2º Responsável: Reginaldo Ferreira Lopes

E-mail: reginaldo.lopes@ifmg.edu.br

Ramal: 4996

Serviços oferecidos:

Ferramentas de apoio em pesquisas como sensores e atuadores e simu-
lação de projetos de automação.

Objetivo do ambiente:

Atendimento a aulas práticas, pesquisa e extensão das disciplinas de 
automação Industrial e Instrumentação Industrial.

• Planta de simulação de 
processos industriais;

• Kits Arduino;

• Kit didático de PLCs e IHM;

• Sensores de pressão, nível, 
vazão e temperatura;

• Bomba d'água controlada por 
inversor de frequência.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Automação 
Industrial
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Laboratório de Biologia (Labio) Laboratório de Biologia (Labio) Laboratório de Biologia (Labio) 

Responsável: Lívia Cristina Santos

E-mail: livia.cristina@ifmg.edu.br

Ramal: 5438

2º Responsável: Gabriel de Castro Jacques

E-mail: gabriel.jacques@ifmg.edu.br

Ramal: 5411

Serviços oferecidos:

Os serviços são voltados ao suporte às atividades didáticas e de pesquisa 
realizadas na área de biologia.

Objetivo do ambiente:

Fornecer apoio às atividades laboratoriais na área de biologia.

• TV (40");

• Computador;

• Microscópios;

• Estereomicroscópios;

• Balança;

• pHmetro;

• Estufa BOD.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Catalogo de Laboratorios

Responsável: Lívia Cristina Santos
E-mail: livia.cristina@ifmg.edu.br
Ramal: 5438

2º Responsável: Raphael Steinberg da Silva
E-mail: raphael.silva@ifmg.edu.br
Ramal: 5600

Serviços oferecidos:
Estrutura para o desenvolvimento de atividades relacionadas a biologia 
molecular, tais como extração de DNA, amplificação por PCR, eletroforese em 
gel, entre outros.

Objetivo do ambiente:
Utilizar a biologia molecular como ferramenta de trabalho para pesquisa.

• Centrífuga para 
tubos;
• Centrífuga para 
microtubos;
• Termocicladores;
• Cubas de eletrofo-
rese;
• Transiluminador;

• Câmara de PCR;
• Câmara de fluxo 
laminar;
• Estufa BOD;
• Estufa bacterioló-
gica;
• Estufa de seca-
gem de materiais;

Equipamentos:

• Balança;
• pHmetro;
• Microscópio;
• Tambor de nitro-
gênio líquido;
• Beadruptor;
• Refrigeradores.

Laboratório de Biologia 
Molecular
Laboratório de Biologia 
Molecular
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Laboratório de Biotecnologia 
Vegetal (Labiotec)
Laboratório de Biotecnologia 
Vegetal (Labiotec)

Responsável: Ricardo Monteiro Corrêa

E-mail: ricardo.correa@ifmg.edu.br

Ramal: 5444

2º Responsável: Maria Cristina da Silva Barbosa

E-mail: maria.cristina@ifmg.edu.br

Ramal: 5602

Serviços oferecidos:

Atividades nas áreas de biotecnologia vegetal e cultura de células vege-
tais.

Objetivo do ambiente:

Desenvolver experimentos na área de biotecnologia vegetal e cultura de 
células vegetais.

• Estufa de secagem;

• Autoclave;

• Balança analítica;

• Fluxo laminar;

• Micro-ondas;

• Deionizador;

• Geladeira;

• Agitador magnético.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Catalogo de Laboratorios

Responsável: Maísa Paula da Silva
E-mail: maisa.silva@ifmg.edu.br
Ramal: 5602

2º Responsável: Tiago Garcia da Cunha
E-mail: tiago.garcia@ifmg.edu.br
Ramal: 5602

Serviços oferecidos:
Análises bromatológicas como: matéria seca, matéria mineral, lipídeos, cálcio, 
fósforo, proteína bruta, fibra bruta, fibra detergente ácido e neutro.

Objetivo do ambiente:
Ofertar estrutura atividades em bromatologia e nutrição animal.

• Balança analítica;
• Balança comercial;
• Destilador de nitro-
gênio;
• Estufas de seca-
gem (com ou sem 
circulação de ar);

• Extrator de lipídeos;
• Digestor de fibras;
• Capela de Exaustão;
• Bloco digestor;
• Mufla;
• Ekomilk;

Equipamentos:

• Moinho;
• pHmetro;
• Banho-maria;
• Geladeira;
• Freezer.

Laboratório de Bromatologia e 
Nutrição Animal (Labna)
Laboratório de Bromatologia e 
Nutrição Animal (Labna)
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Laboratório de Ciências 
dos Materiais
Laboratório de Ciências 
dos Materiais

Responsável: Alexandre Moura Giarola

E-mail: alexandre.giarola@ifmg.edu.br

Ramal: -

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Ensaios de tração e caracterização materiais.

Objetivo do ambiente:

Realizar caracterização de materiais e verificação de propriedades 
mecânicas.

• Máquina de ensaios universais 
(100000N);

• Durômetro;

• Rugosímetro;

• Medidor de espessura por 
ultrassom;

• Bomba mecânica de pressuri-
zação.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório de EletrônicaLaboratório de Eletrônica

Responsável: Carlos Renato Nolli

E-mail: renato.nolli@ifmg.edu.br

Ramal: 4995

2º Responsável: Reginaldo Ferreira Lopes

E-mail: reginaldo.lopes@ifmg.edu.br

Ramal: 4996

Serviços oferecidos:

Disponibilidade de equipamentos e materiais para projetos de pesquisa 
na área de eletrônica digital e analógica.

Objetivo do ambiente:

Desenvolver e dar suporte aos procedimentos em Eletrônica.

• Kit Exsto XD201;

• Kit MPLAD 1 8EX2;

• Gerador de Funções;

• Osciloscópios Agilent e Uni-T;

• Fonte Simétrica Minipa MPL-
-3303M;

• Multímetro;

• Componentes eletrônicos e 
Ferramentas diversas p/ mon-
tagens;

• Sugador de solda;

• Ferro de Solda;

• DataShow.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório de Eletrônica
Embarcada
Laboratório de Eletrônica
Embarcada

Responsável: Talles Barbosa Portilho

E-mail: talles.portilho@ifmg.edu.br

Ramal: 4995

2º Responsável: Reginaldo Ferreira Lopes

E-mail: reginaldo.lopes@ifmg.edu.br

Ramal: 4995

Serviços oferecidos:

Demonstração do funcionamento dos circuitos eletrônicos veiculares. 
Prototipagem, desenvolvimento e manutenção de circuitos eletrônicos 
analógicos, digitais, microcontrolados e de sistemas embarcados.

Objetivo do ambiente:

Desenvolvimento de ensino em eletrônica veicular e projetos de eletrônica 
analógica, eletrônica digital, sistemas microcontrolados e sistemas embarcados.

• Multímetros;

• Fontes de tensão contínua;

• Osciloscópios;

• Microcontroladores;

• Scanner veicular Kaptor da 
Alfateste;

• Kit MOCAP (Motor Diesel com 
Sistema Common Rail);

• Simulador Elétrico MF-275 
(Sistema elétrico de trator);

• Kit Didático de Autotrônica 
(FIAT);

• Estação de solda;

• Ferramentas;

• Componentes para circuitos 
eletrônicos.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório de EletrotécnicaLaboratório de Eletrotécnica

Responsável: Calebe Giaculi Júnior

E-mail: calebe.giaculi@ifmg.edu.br

Ramal: 4995

2º Responsável: Reginaldo Ferreira Lopes

E-mail: reginaldo.lopes@ifmg.edu.br

Ramal: 4995

Serviços oferecidos:

Atendimento as atividades envolvendo eletrônica, eletrotécnica, gestão 
energética, instalações elétricas.

Objetivo do ambiente:

Atender às atividades acadêmicas relacionadas à área de engenharia 
elétrica.

• Multímetros;

• Alicate amperímetro;

• Kits Exto para prática em eletrô-
nica de potência XP301;

• Módulo de eletrônica analógica 
Puintek;

• Kit didático de Eletrotécnica;

• Conversor WEG CA/CC CTW 
9000;

• Módulo fotovoltaico;

• Cabos e ferramentas diversas.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório de Entomologia 
(Labent)
Laboratório de Entomologia 
(Labent)

Responsável: Tiago Garcia da Cunha

E-mail: tiago.garcia@ifmg.edu.br

Ramal: 5453

2º Responsável: Ricardo Sousa Cavalcanti

E-mail: ricardo.cavalcanti@ifmg.edu.br

Ramal: 5453

Serviços oferecidos:

Disponibilização do ambiente para aulas práticas de entomologia e 
acarologia. Manipulação, preparação, montagem e conservação de inse-
tos.

Objetivo do ambiente:

Suporte às atividades didáticas, pesquisa e extensão relacionadas à área 
de entomologia.

• BOD;

• Geladeira;

• Freezer;

• Estufa;

• Microscópios estereoscópicos 
(lupas);

• Equipamentos diversos para 
coleta, matança, montagem e 
conservação de insetos.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Catalogo de Laboratorios

Responsável: Euclides Brandão Maluf
E-mail: euclides.maluf@ifmg.edu.br
Ramal: 4934

2º Responsável: Carlos Roberto de Sousa Costa
E-mail: carlos.sousa@ifmg.edu.br
Ramal: -

Serviços oferecidos:
Aulas práticas e oferecimento de equipamentos para uso da comunidade 
acadêmica em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Objetivo do ambiente:
Proporcionar práticas em ergonomia e segurança do trabalho.

• Anemômetro digi-
tal (decibelímetro);
• Anemômetro digi-
tal portátil;
• Cronômetro do 
Anemômetro;
• Dosímetro de 
Ruído;
• Luxímetro digital;

• Decibelímetro Di-
gital;
• Detector de 4 
gases;
• Explisímetro digi-
tal portátil;
• Termo-Higrômetro;
• Medidor de oxigê-
nio dissolvido;

Equipamentos:

• Medidor de Stress 
Térmico;
• Monitor cardíaco 
de pulso;
• T e r m ô m e t r o 
Globo IBUTG;
• Tripé;
• Computador.

Laboratório de Ergonomia e 
Segurança do Trabalho
Laboratório de Ergonomia e 
Segurança do Trabalho
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Catalogo de Laboratorios

Responsável: Ricardo Alexandre da Silva
E-mail: ricardo.alexandre@ifmg.edu.br
Ramal: 5438

2º Responsável: Sheila Isabel do Carmo Pinto
E-mail: sheila.isabel@ifmg.edu.br
Ramal: 4901

Serviços oferecidos:
Auxílio de docentes e discentes em atividades práticas; preparo e 
processamento de material (vegetal e do solo) para análise de efeitos de 
adubação; determinações, controle de qualidade de solos e de fertilizantes com 
ênfase na volatilização de amônio proveniente da adubação nitrogenada.

Objetivo do ambiente:
Auxiliar atividades práticas e desenvolvimento de pesquisa, extensão e ensino 
em fertilidade do solo.

• Estufa;
• Mufla;
• Moinho de facas;
• Balanças de preci-
são;
• pHmetro;

• Agitador magnéti-
co;
• Agitador tipo 
shaker;
• Refrigerador;
• Capela de exaus-
tão;

Equipamentos:

• Destilador de 
água;
• Destilador de ni-
trogênio;
• Banho-maria;
• Autoclave.

Laboratório de Fertilidade 
do Solo (Labfs)
Laboratório de Fertilidade 
do Solo (Labfs)
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Laboratório de FísicaLaboratório de Física

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Helton John Alves Rocha
E-mail: helton.alves@ifmg.edu.br
Ramal: 4932

2º Responsável: Fabrício Vieira Andrade
E-mail: fabricio.andrade@ifmg.edu.br
Ramal: 5437

Serviços oferecidos:
Projetos de pesquisa, extensão, grupos de estudos, TCC e aulas práticas de 
eletromagnetismo, Mecânica, Ondas, Óptica, Termodinâmica, Instrumentação 
de Ensino de Física. Criação de projetos experimentais ou da reprodução de 
teorias físicas por meio da manipulação de dados experimentais.

Objetivo do ambiente:
Contribuir no entendimento das teorias e auxiliar na formação inicial e 
continuada de futuros professores de Física.

• Placa Protoboard;
• Transformadores;
• Morsa;
• Micrômetros;
• Paquímetros;
• Dinamômetro;
• Luxímetro;
• Lanternas laser;

• Kits: Lei de Boyle, 
Equivalente mecâ-
nico do calor, Efeito 
fotoelétrico, Eletro-
magnético Kurt, 
Óptica por laser, 
Ondas estacioná-
rias, Máquina tér-
mica, MCU, Planos 
Kersting, Gerador 

Equipamentos:

de Van de Graaff, 
Diapasões, Anel de 
Gravesande, Carro 
com retropropul-
são, Calorímetros, 
Cuba de ondas, Lei 
de Hooke, Propaga-
ção do calor.
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Laboratório de Fitopatologia 
(Labfito)
Laboratório de Fitopatologia 
(Labfito)

Responsável: Júlia Bahia Miranda

E-mail: julia.miranda@ifmg.edu.br

Ramal: 5602

2º Responsável: Marcelo Loran de Oliveira Freitas

E-mail: marcelo.freitas@ifmg.edu.br

Ramal: 4955

Serviços oferecidos:

Cultivo de microrganismos, análises microscópicas, preparo de amos-
tras, disponibilidade de estrutura para práticas com dezenas de partici-
pantes simultâneos.

Objetivo do ambiente:

Fornecer apoio para práticas, principalmente aquelas relacionadas à 
fitopatologia, incluindo o espaço físico e o material necessário.

• Estufa bacteriológica;

• Balança analícia e semi-analítica;

• Micropipetador;

• Capela de fluxo laminar;

• Centrífuga de bancada;

• Microscópios ópticos;

• Microscópio estereoscópico;

• Agitador tipo vórtex;

• Micro-ondas;

• Geladeira;

• Freezer.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório de FruticulturaLaboratório de Fruticultura

Responsável: Ricardo Monteiro Corrêa

E-mail: ricardo.correa@ifmg.edu.br

Ramal: 5444

2º Responsável: José Heleno de Carvalho

E-mail: jose.carvalho@ifmg.edu.br

Ramal: 4940

Serviços oferecidos:

Cultivo de plantas frutíferas, semeadura, repicagem, transplante, enxer-
tia, condução, poda, desbaste, controle fitossanitário e colheita. Cultivo 
em estufa, solo e hidroponia.

Objetivo do ambiente:

Apoio ao cultivo e estudo de espécies frutíferas.

• Ferramentas para uso de 
campo: enxadas, carrinho de 
mão, serrotes de poda, moto-
poda, enxadão, foices e outros.

• Estufa agrícola;

• Sistema de hidroponia;

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Laboratório de Hidráulica e 
Pneumática
Laboratório de Hidráulica e 
Pneumática

Responsável: Rodrigo Caetano Costa

E-mail: rodrigo.caetano@ifmg.edu.br

Ramal: 5421

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Simulação de circuitos pneumáticos utilizando válvulas e eletroválvulas 
de controle direcionais e atuadores do tipo cilindros de simples e dupla 
ação. 

Objetivo do ambiente:

Atender à demanda de estudos em hidráulica, pneumática e automação.

• Bancada Pneumática e Eletropneumática - EXSTO.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Responsável: Erlon Diego Zinermmane dos Santos

E-mail: erlon.santos@ifmg.edu.br 

Ramal: 4989

2º Responsável: Nilton Raimundo de Assis Junior

E-mail: nilton.assis@ifmg.edu.br  

Ramal: 4965

Serviços oferecidos:

Ferramentas de apoio em pesquisas (exemplos: jogos eletrônicos e 
grupos de estudo) ou em treinamentos e minicursos. Datacenter. Serviço 
de hospedagem de sites e/ou sistemas.

Objetivo do ambiente:

Oferecer estrutura de informática para apoiar projetos, treinamentos e 
minicursos.

• Microcomputadores com sis-
temas operacionais Windows e 
Linux (Debian);

• Projetores multimídia.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Informática 
(Labinfor)
Laboratório de Informática 
(Labinfor)
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Laboratório de Máquinas e 
Mecanização Agrícola
Laboratório de Máquinas e 
Mecanização Agrícola

Responsável: Diogo Santos Campos

E-mail: diogo.campos@ifmg.edu.br

Ramal: 4998

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Oferecimento de aulas presenciais e apoio ao grupo de estudos em Geo-
tecnologias (GEGTec).

Objetivo do ambiente:

Promover o maior contato com as máquinas, sistemas e outros materiais 
necessários à mecanização agrícola.

• Motores de combustão inter-
na (ciclo otto e diesel);

• Órgãos dos motores de com-
bustão interna;

• Kit de sistemas de tratores;

• Trator MM recortado para 
ilustração de componentes;

• Arada de aiveca de tração 
animal;

• GPS de navegação;

• GPS geodésico;

• Veículo aéreo não tripulado;

• Medidor de clorofila portátil.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Responsável: Hêner Coelho

E-mail: hener.coelho@ifmg.edu.br

Ramal: 4934

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Suporte para aulas de mecânica e mecanização agrícola, pesquisas em 
mecanização agrícola e relação solo-máquina.

Objetivo do ambiente:

Oferecer estrutura para aulas práticas e pesquisas em mecânica, meca-
nização agrícola e relação solo-máquina.

• Tratores para pesquisa e 
aulas;

• Partes de motores de combus-
tão interna;

• Ferramentas;

• Protótipo de trator agrícola de 
pneus;

• Macacos;

• Sucatas de tratores;

• Furadeira de bancada;

• Carregador de baterias;

• Solda elétrica para pequenos 
serviços.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Mecânica 
Agrícola
Laboratório de Mecânica 
Agrícola
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Responsável: Luciano Donizete Gonçalves

E-mail: luciano.donizete@ifmg.edu.br

Ramal: 5442

2º Responsável: Maria Cristina da Silva Barbosa

E-mail: maria.cristina@ifmg.edu.br

Ramal: 5602

Serviços oferecidos:

Secagem e conservação de amostras; avaliação precisa de massa e tama-
nho; suporte aos projetos em melhoramento genético de plantas.

Objetivo do ambiente:

Desenvolver experimentos na área de melhoramento genético de 
plantas.

• Estufa de secagem;

• Balança de precisão;

• Geladeira;

• Paquímetros.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Melhoramento 
Genético
Laboratório de Melhoramento 
Genético
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Laboratório de MetrologiaLaboratório de Metrologia

Responsável: Rodrigo Herman da Silva

E-mail: rodrigo.herman@ifmg.edu.br

Ramal: 5421

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Disponibilidade de equipamentos e materiais para aulas e projetos de 
pesquisa na área de metrologia.

Objetivo do ambiente:

Possibilitar o acesso à prática da metrologia e do controle geométrico.

• Relógio apalpador;

• Micrômetro externo;

• Traçador de altura analógico;

• Relógio comparador;

• Paquímetro universal quadri-
mensional;

• Base magnética para relógio 
comparador;

• Transferidor goniométrico 
universal;

• Densímetro de bulbo simétri-
co para solos;

• Termômetro Globo;

• Paquímetro universal 200mm;

• Bloco de prisma em V.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação 
na Educação (Lantic)

Laboratório de Novas Tecnologias 
da Informação e Comunicação 
na Educação (Lantic)

Responsável: Gabriel da Silva
E-mail: gabriel.silva@ifmg.edu.br
Ramal: 4991

2º Responsável: Samuel Pereira Dias
E-mail: samuel.dias@ifmg.edu.br
Ramal: 4992

Serviços oferecidos:
Aulas em Novas Tecnologias no Ensino; Cursos de formação iniciada e 
continuada - FIC; Desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão.

Objetivo do ambiente:
Proporcionar a experimentação e o desenvolvimento de novas tecnologias, 
conteúdos e recursos didáticos no contexto da educação.

• Lousa digital por-
tátil;
• Lousa digital de 
cavalete;
• Projetores Multi-
mídia (datashow);
• Biblioteca especí-
fica;
• Câmera Digital;

• Tripés para 
Câmera;
• Webcams;
• C o m p u t a d o r e s 
Desktop;
• Notebooks;
• Microfones de 
Lapela;
• Quadro branco;

Equipamentos:

• Cromakey (fundo 
verde) e suporte 
para fixação;
• Smartphones;
• Tablet;
• Cadeiras de estu-
dante;
• Mobiliário padrão 
de sala de aula.
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Responsável: Michelle de Paula Gabardo

E-mail: michelle.gabardo@ifmg.edu.br

Ramal: 4984

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Realização de cecropsias de animais e manipulação de cadáveres em 
aulas práticas. Avaliação anatomopatológica e/ou anatômica de animais.

Objetivo do ambiente:

Realizar análises anatomopatológicas. Dar suporte a pesquisas e proje-
tos de extensão que necessitem de avaliação anatomopatológica e/ou 
anatômica apenas.

• Freezer (510 L);

• Serra fita de bancada para 
cortes de osso e carne;

• Mesas de necropsia;

• Banho-maria histológico;

• Bubas de coloração;

• Micrótomo.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Patologia Animal 
(Sala de Necropsia de Animais)
Laboratório de Patologia Animal 
(Sala de Necropsia de Animais)
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Responsável: Júlia Bahia Miranda

E-mail: julia.miranda@ifmg.edu.br

Ramal: 5602

2º Responsável: Eliane Cristina de Resende

E-mail: eliane.resende@ifmg.edu.br

Ramal: 5419

Serviços oferecidos:

Atendimento à alunos e servidores que desejam realizar projetos de 
pesquisa.

Objetivo do ambiente:

Oferecer espaço físico e equipamentos para a realização de projetos de 
pesquisa.

• Estufa com circulação de ar;

• Lavador automático de pipe-
tas sorológicas;

• Manta aquecedora com regu-
lagem de temperatura;

• Destilador de água tipo Pilsen;

• Balança eletrônica;

• Incubadora BOD;

• Bloco digestor;

• Banho-maria;

• Geladeira.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Pesquisa 
Multidisciplinar
Laboratório de Pesquisa 
Multidisciplinar
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Laboratório de Pesquisa 
Multiusuário (Lapem)
Laboratório de Pesquisa 
Multiusuário (Lapem)

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Raphael Steinberg da Silva
E-mail: raphael.silva@ifmg.edu.br
Ramal: 5600

2º Responsável: Lucas Boeno Oliveira
E-mail: lucas.boeno@ifmg.edu.br
Ramal: 5623

Serviços oferecidos:
Disponibilização de todos seus equipamentos e ambientes para toda a 
comunidade acadêmica. Preparo de soluções e amostras, cultivo de células 
animais, cultivo de microrganismos, processos de extração e purificação, 
amplificação de ácidos nucleicos.

Objetivo do ambiente:
Oferecer equipamentos de caráter multiusuário para viabilizar, aprimorar e 
promover pesquisas científicas e tecnológicas aos usuários de diversas áreas do 
conhecimento.

• Balança analítica e 
semi-analítica;
• Contador de colô-
nias;
• Incubadora de 
CO2;
• Microcentrífugas;

• Capelas de fluxo 
laminar (NB1 e 
NB2);
• M i c r o s c ó p i o 
óptico;
• Micrótomo;
• pHmetro;

Equipamentos:

• Termocicladores 
(convencional e qR-
T-PCR);
• Vórtex;
• Autoclave;
• Computadores.



45

Responsável: Fábio Pereira Dias

E-mail: fabio.dias@ifmg.edu.br

Ramal: 5605

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Torra de café, análise dos grãos, degustação e avaliação da qualidade do 
café. Espaço para realização de atividades e projetos de pós-colheita e 
qualidade do café.

Objetivo do ambiente:

Dar apoio às atividades de cafeicultura sobre pós-colheita e qualidade do 
café.

• Geladeira;

• Torrador de café a gás;

• Fogão a gás;

• Beneficiadora de café;

• Máquina de café expresso.

• Determinador de umidade de 
grãos;

• Peneiras para classificação de 
grãos;

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Pós-Colheita e 
Qualidade do Café
Laboratório de Pós-Colheita e 
Qualidade do Café
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Responsável: Samuel Pereira Dias

E-mail: samuel.dias@ifmg.edu.br

Ramal: 4992

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos: 

Aulas práticas de Redes de Computadores, Cabeamento Estruturado, 
Segurança Computacional e Manutenção. Neste ambiente, os alunos 
podem experimentar todas as fases de projeto e implantação de redes, 
além de atividades de manutenção de computadores. Realização de 
experimentos em projetos de Trabalho de Conclusão de Curso e de 
pesquisa, na área.

Objetivo do ambiente: 

Prover um ambiente para prática de tecnologias em Redes de Computa-
dores, Segurança Computacional, Cabeamento Estruturado e Organiza-
ção e Arquitetura de Computadores.

• Piso elevado (simulando um 
datacenter); 

• Racks padronizados;

• Eletrocalhas; 

• Ferramentas de crimpagem 
de cabos; 

• Computadores e equipamen-
tos de rede.

Equipamentos: 

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Redes e 
Arquitetura de Computadores
Laboratório de Redes e 
Arquitetura de Computadores
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Responsável: Gabriel da Silva

E-mail: gabriel.silva@ifmg.edu.br

Ramal: 4991

2º Responsável: Eduardo Cardoso Melo

E-mail: eduardo.melo@ifmg.edu.br

Ramal: 4993

Serviços oferecidos:

Realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento; Desenvolvimen-
to de Trabalhos de Conclusão de Curso; Hospedagem de serviços e sites; 
Espaço para reuniões.

Objetivo do ambiente:

Oferecer infraestrutura e ambiente necessários para o desenvolvimento 
de pesquisas no em sistemas computacionais

• Computador Servidor;

• Computadores Desktop;

• Mobiliário de escritório 
(mesas, cadeiras e armários);

• Televisão de 32";

• Smartphone;

• Tablet;

• Componentes Eletrônicos di-
versos;

• Disco Rígido Removível.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Laboratório de Sistemas 
Computacionais (LSC)
Laboratório de Sistemas 
Computacionais (LSC)
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Laboratório de Tecnologia 
de Sementes (Labts)
Laboratório de Tecnologia 
de Sementes (Labts)

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Ricardo Alexandre da Silva
E-mail: ricardo.alexandre@ifmg.edu.br
Ramal: 5438

2º Responsável: Carlos Manoel de Oliveira
E-mail: carlos.manoel@ifmg.edu.br
Ramal: 5418

Serviços oferecidos:
Avaliação de qualidade de sementes, teste de germinação, extração de 
sementes, secagem, beneficiamento, determinação de umidade, peso de mil 
sementes, peso da matéria seca de plântulas, teste de tetrazólio e testes de 
vigor.

Objetivo do ambiente:
Proporcionar a execução de testes e determinações para avaliar a qualidade de 
sementes.

• Sala refrigerada 
para acondicionar 
sementes;
• Refrigerador;
• Câmaras de ger-
minação com con-
trole de temperatu-
ra e luminosidade;
• Câmara tipo Man-
gelsdorf;

• Estufa de seca-
gem;
• Soprador para 
limpeza de benefi-
ciamento de se-
mentes;
• Medidores de 
umidade de se-
mentes;
• Lupas;

Equipamentos:

• Microscópios ópti-
cos e estereoscópi-
cos;
• pHmetro;
• Espectrofotôme-
tro;
• Balanças.
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Laboratório IF MakerLaboratório IF Maker

Responsável: Alexandre Moura Giarola

E-mail: alexandre.giarola@ifmg.edu.br

Ramal: -

2º Responsável: Francisco Heider Willy dos Santos

E-mail: francisco.santos@ifmg.edu.br

Ramal: 4997

Serviços oferecidos:

Fabricação de peças ou modelos.

Objetivo do ambiente:

Fornecer ambiente adequado de fabricação de protótipos. Fornecer um 
espaço para aprendizagem da prática, focado no fazer, sempre com 
abordagem transdisciplinar e colaborativa.

• Fresadora CNC;

• Torno convencional;

• Furadeira de bancada;

• Impressora 3D.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Museu InstitucionalMuseu Institucional

Responsável: Rodrigo Francisco Dias

E-mail: raphael.silva@ifmg.edu.br

Ramal: 4903

2º Responsável: Eduardo Henrique Modesto de Morais

E-mail: eduardo.morais@ifmg.edu.br

Ramal: 4987

Serviços oferecidos:

Visitas (abertas à comunidade acadêmica e externa), realização de ofici-
nas, aulas práticas e cursos.

Objetivo do ambiente:

Preservar o acervo relativo ao patrimônio histórico do Campus Bambuí e 
abrigar atividades de ensino e extensão relacionadas às áreas de História 
e Geografia.

• Acervo histórico e documental do Museu Institucional.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Observatório AstronômicoObservatório Astronômico

Responsável: Mayler Martins

E-mail: mayler.martins@ifmg.edu.br

Ramal: 5437

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Suporte ao ensino de astronomia e astrofísica. Recebimento da comunidade, 
incluindo escolas de ensino fundamental e médio, para observações astronômi-
cas orientadas e palestras sobre astronomia. Desenvolvimento de projetos 
sobre monitoramento de meteoros, astrofotografia, astrometria de asteroides e 
cometas, busca de transientes astronômicos e medidas de ocultações estelares.

Objetivo do ambiente:

Divulgação científica e desenvolvimento do ensino, extensão e pesquisas na 
área de astronomia. Receber a comunidade para observações astronômicas 
orientadas e palestras sobre astronomia.

• Telescópio Celeston CPC 1100 
GPS GoTo XLT;

• Telescópio newtoniano B. Riedel 
180 mm;

• Telescópio Solar MEADE Corona-
do SolarMax II, 60 mm, BF5;

• Binóculo Orion 10x70;

• Câmera para astrofotografia;

• Conjuntos de filtros;

• Lentes barlow 2X, 3X e 5X;

• Redutor focal;

• Oculares de 32, 15, 9 e 4 mm e 
oculares de grande campo;

• Estação de monitoramento de 
meteoros.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Sala de GeologiaSala de Geologia

Responsável: Eduardo Henrique Modesto de Morais

E-mail: eduardo.morais@ifmg.edu.br

Ramal: 4987

2º Responsável: Émerson Rodrigues Pimentel

E-mail: emerson.pimentel@ifmg.edu.br

Ramal: 4960

Serviços oferecidos:

Visitas guiadas e aulas práticas

Objetivo do ambiente:

Visitação e espaço para aulas práticas em Solos, Minerais, Rochas e Meio 
Ambiente.

• Acervo de pedras, minerais e rochas.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Setor de AgriculturaSetor de Agricultura

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Gil de Faria Leite

E-mail: gil.leite@ifmg.edu.br

Ramal: 4953

2º Responsável: Luis Carlos Macedo

E-mail: luis.macedo@ifmg.edu.br

Ramal: 4953

Serviços oferecidos:

Áreas e equipamentos agrícolas em geral para produção agrícola e mon-
tagem de experimentos. Serviços de mecanização.

Objetivo do ambiente:

Produção agrícola e apoio a atividades acadêmicas. Olericultura, culturas 
anuais e culturas perenes.

• Áreas experimentais;

• Sistema hidropônico: folhosas 
e frutos;

• Estufa para cultivo protegido;

• Áreas para cultura anuais com 
e sem irrigação;

• Sistema de irrigação;

• Pomares: citros, banana;

• Lavoura de café;

• Ferramentas diversas de agri-
cultura.

Equipamentos:
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Setor de ApiculturaSetor de Apicultura

Responsável: Antonio Carlos Dalacqua da Silva

E-mail: antonio.silva@ifmg.edu.br

Ramal: 4978

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Pedagogia da aprendizagem e experimentação, produção de mel, forne-
cido ao Posto de Vendas do Campus.

Objetivo do ambiente:

Possibilitar procedimentos na área de apicultura.

• Colmeias povoadas com abelhas Apis mellifera.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Setor de AviculturaSetor de Avicultura

Catalogo de Laboratorios

Responsável: José Nivaldo Moreira

E-mail: jose.moreira@ifmg.edu.br

Ramal: 5422

2º Responsável: Adriano Geraldo

E-mail: adriano.geraldo@ifmg.edu.br

Ramal: 5422

Serviços oferecidos:

Experimentação em aves de corte e de postura, nas áreas de manejo, 
nutrição e ambiência.

Objetivo do ambiente:

Fornecer apoio na área de ambientes experimentais, alimentação e aves 
(de postura e de corte) para a realização de atividades em avicultura.

• Egg tester para avaliação da 
cor da gema;

• Freezer;

• Paquímetro digital;

• Aparelhos datalogger para afe-
rição da temperatura e umidade;

• Micrômetro digital;

• Refrigerador;

• Termômetro;

• Tablet;

• Gaiolas de postura;

• Galpão experimental para 
frangos de corte com 48 parce-
las experimentais;

• Área experimental para aves 
caipira com 20 parcelas.

Equipamentos:
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Setor de BovinoculturaSetor de Bovinocultura

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Márcio José Ponciano

E-mail: marcio.ponciano@ifmg.edu.br

Ramal: 4973

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Criação de bovinos, identificação e avaliação de animais, cuidados veteri-
nários, ordenha e armazenamento de leite, inseminação artificial.

Objetivo do ambiente:

Criação de bovinos, fornecimento de carne e leite para comercialização, 
consumo ou pesquisa. Apoio aos projetos envolvendo bovinocultura.

• Botijões criogênicos;

• Material para inseminação 
artificial;

• Equipamento completo para 
ordenha e armazenagem do 
leite;

• Gerador;

• Tronco de contenção;

• Tronco casqueador;

• Tatuador;

• Alicate brincador;

• Pistola de vacinação;

• Charrete.

Equipamentos:
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Responsável: Ricardo Cruz Vargas

E-mail: ricardo.vargas@ifmg.edu.br

Ramal: 4953

2º Responsável: Carlos Alberto de Carvalho

E-mail: carlos.acarvalho@ifmg.edu.br

Ramal: 4953

Serviços oferecidos:

Criação de caprinos, avaliação dos animais, cuidados veterinários, inse-
minação artificial e ordenha.

Objetivo do ambiente:

Produção de leite caprino e carnes caprina e ovina.

• Balança analógica 300kg;

• Seringa automática 50mL;

• Aplicadores de brinco;

• Ebulidor;

• Ferramentas;

• Balança digital 200kg;

• Ultrassom;

• Botijão criogênico;

• Material para Inseminação 
artificial;

• Campânulas elétricas;

• Ensiladeira;

• Tambores para ração.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Setor de Caprinocultura e 
Ovinocultura
Setor de Caprinocultura e 
Ovinocultura
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Setor de CuniculturaSetor de Cunicultura

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Luiz Carlos Machado

E-mail: luiz.machado@ifmg.edu.br

Ramal: 4954

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Produção de coelhos para carne, aulas práticas de cunicultura, qualifica-
ção de estudantes em pesquisas científicas, recepção de escolas infantis.

Objetivo do ambiente:

Oferecimento de animais para aulas práticas e projetos de pesquisa. 
Manter raças importantes para venda a produtores a baixo custo. 
Promoção e venda da carne de coelho.

• Gaiolas;

• Balança;

• Termômetro;

• Bebedouros niple;

• Microscópio.

Equipamentos:
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Setor de EquoterapiaSetor de Equoterapia

Responsável: João Teixeira Junior

E-mail: joao.junior@ifmg.edu.br

Ramal: 5409

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Tratamento terapêutico por equoterapia; criação de equinos, avaliação e 
identificação de animais, cuidados veterinários.

Objetivo do ambiente:

Oferecer tratamento terapêutico em Equoterapia e suporte aos projetos 
acadêmicos com equinos.

• Equipamentos de selaria e de tratamento terapêutico.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios
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Setor de PisciculturaSetor de Piscicultura

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Ivan Vieira

E-mail: ivan.vieira@ifmg.edu.br

Ramal: 4923

2º Responsável: Arnon Henrique Campos Anésio

E-mail: arnon.anesio@ifmg.edu.br

Ramal: 4923

Serviços oferecidos:

Venda de alevinos, peixes adultos e peixes abatidos. Atendimento aos 
usuários, disponibilidade das instalações para realização de pesquisas e 
demais projetos. Esclarecimento de dúvidas e orientação na área de 
piscicultura.

Objetivo do ambiente:

Reprodução de peixes reofílicos, produção de alevinos, produção de 
alevinos monosexo e testes nutricionais.

• Oximetro;

• pHmetro;

• Incubadoras;

• Condutivímetro;

• Sopradores;

• Redes;

• Puçás;

• Barco de alumínio;

• Motor de popa de 15 HP;

• Tanques rede;

• Redes de nylon multifilamento;

• Selecionador de peixes.

Equipamentos:
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Responsável: Osvaldo Inocêncio do Vale

E-mail: osvaldo.vale@ifmg.edu.br

Ramal: 4926

2º Responsável: Bruna Evelinny Moreira

E-mail: bruna.moreira@ifmg.edu.br

Ramal: 4926

Serviços oferecidos:

Vendas de produtos produzidos no campus. Estrutura para análise de 
vendas e comportamento dos clientes.

Objetivo do ambiente:

Comercialização e controle de produção dos setores de produção da 
escola.

• Computadores;

• Programa de controle de 
entrada e saída de produtos;

• Refrigeradores;

• Freezers.

• Prateleiras e bancas para 
exposição de produtos;

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Setor de Produção e 
Comercialização
Setor de Produção e 
Comercialização
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Setor de SuinoculturaSetor de Suinocultura

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Rui Morlin

E-mail: rui.morlin@ifmg.edu.br

Ramal: 4905

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Criação de suínos, avaliação e identificação de animais, cuidados veteri-
nários, inseminação artificial.

Objetivo do ambiente:

Criação de suínos, fornecimento de carne para comercialização, consu-
mo ou pesquisa. Apoio aos projetos envolvendo suinocultura.

• Aparelho de ultrassom;

• Equipamentos de auxílio em 
parto e pós parto;

• Lavadora de alta pressão;

• Biodigestor.

Equipamentos:
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Responsável: Francisco Novaes Júnior

e-mail: francisco.novaes@ifmg.edu.br

Ramal: 5434

2º Responsável: -

e-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Atendimento à comunidade externa sobre assuntos referentes a área 
agrícola e à comunidade acadêmica através aulas, projetos e outras ativi-
dades acadêmicas. Comercialização do excedente de mudas produzidas.

Objetivo do ambiente:

Desenvolvimento de atividades e materiais inerentes a produção de 
mudas de espécies nativas, frutíferas e ornamentais.

• Estufa e casas de sombra com 
irrigação por acionamento 
automático e manual;

• Triturador elétrico de resíduos 
orgânicos;

• Triturador de resíduos orgâni-
cos acionado por tomada de 
força de trator;

• Carrinho de mão,

• Ferramentas;

• Sala de aula e galpão;

• Bandejas e tubetes para 
mudas;

• Impressora.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Setor de Viveiricultura e
Silvicultura
Setor de Viveiricultura e
Silvicultura
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Catalogo de Laboratorios

Unidade de Alimentação e 
Nutrição (Uan)
Unidade de Alimentação e 
Nutrição (Uan)

Responsável: Ana Maria de Freitas Barcelos
e-mail: ana.barcelos@ifmg.edu.br
Ramal: 4917

2º Responsável: -
e-mail: -
Ramal: -

Serviços oferecidos:
Fornecimento de alimentação saudável e adequada, que respeitem a cultura, as 
tradições, os hábitos alimentares saudáveis, o estado de saúde de seus usuários e 
que atenda às necessidades nutricionais básicas de seus usuários. Promoção e 
favorecimento de projetos e ações de educação nutricional e sanitária. Colaboração 
no desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão relacionadas à área de 
alimentação e nutrição.

Objetivo do ambiente:
Contribuir para o crescimento, desenvolvimento biopsicossocial, aprendizagem, 
rendimento escolar e formação de práticas alimentares saudáveis por meio da 
oferta de refeições e de ações de educação alimentar e nutricional.

• Mesas, cadeiras e 
bancos;
• Panelas, caldeirões, 
escorredores;
• Suportes para TV, 
vídeo e som;
• Refrigeradores e câ-
maras de refrigera-
ção e congelamento.
• Armários;

• Liquidificadores in-
dustriais;
• Televisor e apare-
lho de som;
• Refresqueira indus-
trial;
• Processadores de 
alimentos;
• Bebedouros indus-
triais;

Equipamentos:
• Fogões industriais;
• Fornos;
• Cafeteira;
• Balanças;
• Lavadoras;
• Cortador automáti-
co de frios;
• Fritadeira elétrica;
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Unidade de Animais SilvestresUnidade de Animais Silvestres

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Ricardo Cruz Vargas

E-mail: ricardo.vargas@ifmg.edu.br

Ramal: 4953

2º Responsável: Carlos Alberto de Carvalho

E-mail: carlos.acarvalho@ifmg.edu.br

Ramal: 4953

Serviços oferecidos:

Captura, análise, tratamento, identificação, criação e procriação de 
animais silvestres.

Objetivo do ambiente:

Criação comercial de algumas espécies de animais silvestres.

• Leitor de microchip;

• Puçá para contenção;

• Carrinho de mão;

• Chocadeira;

• Ovoscópio;

• Ferramentas.

Equipamentos:
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Responsável: Edilson Lourenço

E-mail: edilson.lourenco@ifmg.edu.br

Ramal: 5408

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Setor disponibilizado para produção interna de produtos de panificação, 
para aulas teóricas e práticas, além de fomentar pesquisa e extensão na 
área de ciência e tecnologia de grãos e cereais.

Objetivo do ambiente:

Produção de produtos de panificação e massas. Atendendo às atividades 
na área da Tecnologia de grão e cereais.

• Laminadora;

• Divisora de massa;

• Forno industrial a gás;

• Fogão industrial;

• Carrinho de fermentação 
aberto e fechado;

• Liquidificador industrial;

• Geladeira industrial.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Unidade de Panificação e 
Massas
Unidade de Panificação e 
Massas
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Unidade de Processamento 
de Carnes
Unidade de Processamento 
de Carnes

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Daniel Vidal Rodrigues
E-mail: daniel.rodrigues@ifmg.edu.br
Ramal: 4948

2º Responsável: Carlos Alberto Carvalho
E-mail: carlos.acarvalho@ifmg.edu.br
Ramal: 4953

Serviços oferecidos:
Setor disponibilizado para produção interna de carnes e derivados, para aulas 
teóricas e práticas, além de fomentar pesquisa e extensão na área de ciência e 
tecnologia de carnes.

Objetivo do ambiente:
Produção de Alimentos Cárneos, do abate de animais à produção de alimentos 
processados. Atendendo a atividades na área da tecnologia de carnes e 
derivados.

• Câmaras frigorífi-
cas;
• Balança;
• Compressor de ar;
• Cutter;
• Depenadeira;
• Embutideira;
• Injetora de sal-
moura;

• Estufa industrial;
• Forno industrial;
• Insensibilizadores;
• Lavadora;
• Mesas em aço 
inox;
• Misturadeira;
• G r a m p e a d e i r a 
pneumática;

Equipamentos:

• Picador de carnes;
• Seladora a vácuo;
• Seladora aplicado-
ra de filme esticável;
• Serra de fita;
• Tanque de resfria-
mento;
• Tumbler
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Responsável: Cristina Dias de Mendonça

E-mail: cristina.mendonca@ifmg.edu.br

Ramal: 4978

2º Responsável: -

E-mail: -

Ramal: -

Serviços oferecidos:

Produção de geleias, compotas, conservas, doces e temperos.Trituração, 
filtração, análise de qualidade, embalagem, conservação.

Objetivo do ambiente:

Produção de alimentos processados e suporte às atividades acadêmicas 
envolvendo frutas e hortaliças.

• Tacho basculante aberto (50 e 
250 L);

• Despolpadeira;

• Ralador;

• Linha de Processamento de 
Maracujá;

• Furadora de Figo;

• Descascadora de alho.

Equipamentos:

Catalogo de Laboratorios

Unidade de Processamento 
de Frutas e Hortaliças
Unidade de Processamento 
de Frutas e Hortaliças
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Unidade de Processamento 
de Leite
Unidade de Processamento 
de Leite

Catalogo de Laboratorios

Responsável: Élcio José Chaves
E-mail: elcio.chaves@ifmg.edu.br
Ramal: 4928

2º Responsável: -
E-mail: -
Ramal: -

Serviços oferecidos:
Setor disponibilizado para produção interna de produtos lácteos, para aulas 
teóricas e práticas, além de fomentar pesquisa e extensão na área de ciência e 
tecnologia de leites e derivados.

Objetivo do ambiente:
Produção de produtos lácteos. Atendendo o ensino, pesquisa e extensão, na 
área da Tecnologia de Leite e Derivados.

• Câmaras frigorífi-
cas;
• Balança;
• Pasteurizador de 
placas de leite;
• Tanque para pro-
dução de queijos;

• Iogurteira;
• Tacho basculante 
aberto;
• Envasadora de 
leite;
• Envasador de io-
gurte;

Equipamentos:

• Seladora à vácuo;
• Centrífuga de aná-
lise de gordura;
• Tanque de resfria-
mento de leite;
• Prensa de queijo.




