
 
 

PALAVRA DO REITOR 
 

Uma Universidade não pode parar no tempo. Ela precisa avançar sempre, ajudando a 

desbravar a fronteira do conhecimento. Mas não é só isso. Precisa também ter seus 

olhos voltados para a Sociedade e em especial para a Comunidade na qual ela se 

insere. Precisa fazer tudo isso e ainda proporcionar formação de qualidade para seus 

alunos. Nessas funções residem os 3 pilares da Universidade: Pesquisa, Extensão e 

Ensino. 

A cada ano, a Universidade de Uberaba avança nessas 3 frentes, de maneira 

consciente e integrada. Nosso Programa de Iniciação Científica está em pleno andamento há 19 anos e, 

especialmente ao longo dos últimos anos, foi berço para a formação de um grupo de pesquisadores com 

excelência reconhecida, nacional e internacionalmente, proporcionou a criação e aprovação pela CAPES 

de 1 Programa de Doutorado e 3 Programas de Mestrado Acadêmico, além 2 Programas de Mestrado 

Profissional. E outros virão por aí.  A dedicação das equipes responsáveis pelos Programas de Pesquisa e 

de Extensão, tem fortalecido os Programas PIBIC e PIBITI, além de estreitar a relação com o Ensino 

Médio (EM) com os programas PIBIC-Jr (FAPEMIG) e PIBIC-EM (CNPq). 

Toda essa atividade de pesquisa, inerente aos Programas stricto sensu, permite a formação de mestres e 

doutores capazes de atender às demandas da Sociedade. Além disso, possibilita aos alunos dos cursos 

de graduação o envolvimento em projetos de pesquisa inovadores, um forte estímulo para mentes em 

pleno desenvolvimento. As atividades de pesquisa, muitas vezes desenvolvidas junto à comunidade que 

cerca a Universidade, em escolas, no Hospital Universitário Mário Palmério, nas Clínicas Integradas e em 

tantos outros lugares permitem o reconhecimento de um número enorme de demandas sociais, que se 

transformam em Projetos de Extensão, maneira organizada para a Universidade levar suas especialidades 

até a comunidade que delas precisa, pois não basta só descobrir um determinado problema ou condição 

desfavorável na comunidade: é preciso também colaborar na resolução desse problema e nisso o 

Programa de Extensão da UNIUBE tem dado seguros passos nos últimos anos. Os alunos envolvidos nos 

diversos projetos de extensão estão tendo oportunidade de vivenciar, na prática, muito daquilo que 

aprendem em sala de aula. 

Tal envolvimento da Universidade com a Pesquisa e a Extensão só favorece a formação de profissionais 

mais conscientes, conhecedores da realidade social e das maneiras de nela interferir. 

Finalmente, tão importante quanto desenvolver as atividades, é compartilhar as experiências exitosas. Por 

isso, realizaremos esse ano a III edição do Seminário de Extensão (SEMEX) e a XIX edição do Seminário 

de Iniciação Científica (SEMIC), ampliando a integração das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e 

aperfeiçoando o desenvolvimento do aluno dentro das diferentes áreas do conhecimento, sempre com 

foco na formação integral do profissional. 

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