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Há 20 anos a Universidade de Uberaba realizava seu primeiro Seminário de 

Iniciação Científica (SEMIC), atendendo, desde então, às diretrizes do CNPq e da 

FAPEMIG, mas principalmente entendendo que essa atividade era necessária 

visando oferecer a melhor formação possível para seu corpo discente. Também 

representava o compromisso com a pesquisa, obrigação de toda Universidade, 

através de seu corpo docente de mestres e doutores. Esse primeiro passo, há 20 

anos, foi fundamental para o estabelecimento de uma política de pesquisa na 

Instituição, que hoje mostra seus frutos nos Programas de Mestrado e Doutorado aprovados pela 

CAPES. Vinte anos se passaram e a cada ano observamos que o Programa de Iniciação Científica 

da Universidade de Uberaba (PIBIC-UNIUBE) tem crescido em qualidade, colocando os alunos em 

contato próximo com seus orientadores para desenvolver projetos de pesquisa criteriosamente 

avaliados e acompanhados, nas mais diversas áreas do conhecimento. Como parte da política de 

pesquisa estabelecida, o Programa de Apoio à Pesquisa (PAPE-UNIUBE), hoje completando 21 

anos, tem concedido recursos da própria Instituição para os projetos que são aprovados, após 

avaliação por uma comissão de bolsistas de produtividade do CNPq. O compromisso com o mérito 

acadêmico nas pesquisas desenvolvidas com apoio Institucional também contribuiu para o 

engrandecimento da pesquisa na Instituição, mas, principalmente, na qualidade do profissional 

formado nos diversos cursos de graduação ofertados pela Universidade. 

Paralelamente ao crescimento da pesquisa, vimos nos anos recentes a consolidação e a 

sistematização das Atividades de Extensão, sempre realizadas pela Universidade, mas agora com 

uma sistemática adaptada à realidade Institucional, com Programas e Projetos oficializados através 

de editais próprios, com ampla divulgação a todos os interessados em registrar atividades já 

desenvolvidas e também propor novas frentes de ação da Instituição junto à comunidade local. 

Sabemos que o caminho a percorrer é longo e que ainda há muito o que fazer. É justamente isso 

que nos estimula a seguir adiante. Fortalecer a pesquisa e os programas de pós-graduação (lato e 

stricto sensu) e extensão tem efeitos positivos na qualidade do ensino de graduação, objetivo 

primeiro da Universidade de Uberaba e estabelecido em sua missão: “Promover o ensino e a 

geração de conhecimento, formando o profissional compromissado com uma sociedade justa”. 

E assim, com colunas sólidas sustentando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, temos confiança 

que a Universidade de Uberaba está pronta para enfrentar mais 20 anos de desafios, e outros 

tantos depois destes. 

Parabéns a todos, alunos e professores, pelo trabalho que agora se materializa na forma do XX 
Seminário Institucional de Iniciação Científica e IV Seminário Institucional de Extensão. 
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