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A participação em atividades que complementam a formação 
acadêmico-científica do aluno de graduação é um importante 
papel que a Universidade deve cumprir. Ao longo dos últimos 
anos, a Universidade de Uberaba tem fortalecido seus grupos 
de pesquisa, possibilitando aos alunos a participação em 
projetos de elevado mérito científico. Isso se expressa com a 
realização dos 16 Seminários de Iniciação Científica (SEMIC), 
que antecedem a presente edição. 

Nos últimos anos, a Universidade de Uberaba tem dedicado especial atenção ao 
seu Programa de Extensão abrigando inúmeros projetos nas mais diversas 
linhas temáticas, desenvolvidos em diferentes locais. Em todos eles, percebe-se 
o grande interesse por parte da comunidade discente em participar desta 
importante ação da Universidade. Estes alunos estão tendo oportunidade de 
vivenciar na prática muito daquilo que aprendem em sala de aula. 

Como resultado deste esforço, este ano, em conjunto com a XVII edição do 
Seminário de Iniciação Científica, acontecerá a I edição do Seminário de 
Extensão (SEMEX), ampliando a integração das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão e, aperfeiçoando o desenvolvimento do aluno dentro das diferentes 
áreas do conhecimento. 

O trabalho conjundo da Pró-Reitoria de Ensino Superior e da Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Pós-graduação e Extensão tem gerado também outros frutos, como o 
fortalecimento dos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) do CNPq; de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), da CAPES; do PIBIC Jr, da FAPEMIG e do PIBIC 
EM, do CNPq, dos quais participam alunos do ensino médio, levando a 
Instituição para dentro das escolas públicas de Uberaba e trazendo esses 
discentes para a Universidade, garantindo, assim, a integração entre ensino, 
pesquisa e extensão. 

Oportunizar aos alunos a vivência de atividades que o colocam em contato com 
o pensamento científico e com a comunidade, colabora de maneira fundamental 
para a formação do profissional com uma visão ampliada do seu papel como 
agente transformador da sociedade em que vive. 

Parabéns a todos, alunos e professores, pelo trabalho competente. 
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