
 

Chegamos a mais uma edição do Seminário Institucional de Iniciação 
Científica (SEMIC) e do Seminário de Extensão (SEMEX). Mais uma vitória 
alcançada, após um ano tão desafiador para todo o país, inclusive para a 
comunidade acadêmica. 

Desde o início de 2020, a sociedade como um todo e a Universidade em 
particular precisaram se adaptar a uma nova realidade. Procedimentos foram 
revistos e hábitos foram mudados, visando adaptação à situação de 
pandemia, manutenção do isolamento social, adoção de métodos de 
proteção individual e coletiva. 

Na Universidade de Uberaba, com a experiência adquirida em 2020, conseguimos manter as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, fortalecendo nosso compromisso de “Promover o 
ensino e a geração do conhecimento, formando o profissional compromissado com uma 
sociedade justa”. 

A união entre corpo docente, pessoal técnico administrativo, alunos e familiares fortalece o 
compromisso da Instituição em oferecer a melhor formação aos seus discentes, com assistência 
à comunidade e também com a continuidade dos diferentes serviços prestados. 

Nos últimos tempos, vivenciamos, de forma prática e intensa, o valor da ciência e a importância 
do conhecimento gerado chegar à comunidade por meio de ações que buscaram reduzir os 
impactos da pandemia na vida da população. Essa importância não se evidencia somente na 
área da saúde, uma vez que todos os aspectos da vida das pessoas são abalados por uma 
situação tão difícil e duradoura como a que estamos passando desde o início de 2020. 

Em 2020, realizamos pela primeira vez o SEMIC e o SEMEX na forma online, com a participação 
síncrona de alunos apresentadores, orientadores e palestrantes dentro das restrições que os 
órgãos municipais, estaduais e federais nos impuseram. O relato dos participantes mostrou um 
enorme sucesso nessa forma de organização. A avaliação extremamente positiva dos eventos 
no formato remoto nos deu maior segurança para continuar apostando no modelo para 2021. 

Mesmo diante das adversidades, conseguimos manter as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, comprovando que a Universidade de Uberaba é capaz de responder à altura as 
demandas de seu corpo docente e discente, objetivando a formação profissional e humana, como 
fazemos há mais de 20 anos de maneira ininterrupta. 

Parabéns aos alunos e professores, que, com empenho, têm mantido suas atividades 
acadêmicas, dedicação que se reflete nos trabalhos que serão apresentados no XXII Seminário 
Institucional de Iniciação Científica e VI no Seminário de Extensão. 

Sejam todos bem-vindos! 

 
Marcelo Palmério 
Reitor 
 

 

 


