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EDITORIAL
O presente número marca nossa primeira atuação à frente da Revista Sinapse
Múltipla, publicação acadêmica da PUC Minas Betim. Assumimos, Cintia Garabini
Lages, coordenadora de pesquisa da Unidade, e Juliana de Lima Passos Rezende,
coordenadora de extensão, a função de editoras do periódico. Seu editor anterior,
Professor Doutor Fernando Verassani Laureano, agora navega em outros mares e deixa
saudade na condução responsável e competente da revista. Ao Professor Fernando nosso
muito obrigada, o reconhecimento pelo excelente trabalho até então realizado e votos de
muitas realizações.
Ao prepararmos o presente número da Revista Sinapse, tornamo-nos conscientes
das mudanças pelas quais passamos ao longo do ano, um ano em que as questões
ambientais assumiram um protagonismo nas nossas vidas. Ano que iniciou com um
incidente trágico, a ruptura de uma barragem de rejeitos minerários em Brumadinho,
poucos anos após a ruptura da barragem do Fundão em Mariana, fato que reforçou na
comunidade acadêmica a necessidade de discutirmos juntamente com o estado pautas
públicas de uma política ambiental asseguradora de um meio ambiente sadio e
sustentável. A universidade, como produtora do saber e crítica deste, tem uma
responsabilidade social da qual não pode se esquivar, a de promover o debate e de
possibilitar o entendimento acerca dos fatos que afligem a sociedade. Como mediadora,
não pode furtar-se ao debate. Neste sentido, a presente edição publica trabalhos
resultantes da V MOSTRA PEX, Mostra de Pesquisa e Extensão, organizado pelas
Coordenações de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação da PUC Minas Betim, em conjunto
com o III Encontro de Empreendedores da CDL Betim, na qual foi abordada a temática
da inovação tecnológica e seu necessário fator inclusivo.
O evento, composto por quatro painéis, uma mostra de trabalhos e a 2ª edição do
Cine Direitos Humanos, aberto às escolas de ensino médio do Município, discutiu temas
relevantes como educação, tecnologia e inclusão; políticas socioambientais e mineração;
inovações tecnológicas em saúde e violência doméstica, dando voz a pesquisadores,
extensionistas, professores e alunos dos cursos de graduação e da pós-graduação lato
sensu da PUC Minas Betim, na defesa de direitos humanos e fundamentais, reforçando o
compromisso da PUC Minas com a formação humanista dos seus alunos e com a
transformação positiva da sociedade.
http://periodicos.pucminas.br/index.php/sinapsemultipla
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Ao publicarmos os trabalhos encerramos a V Mostra PEX e deixamos aqui os
nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que participaram do mesmo, palestrantes,
professores, alunos e funcionários. Ao Pró-reitor da PUC Minas Betim, Prof. Eugênio
Batista Leite e à Diretora de Graduação do campus, Profa. Claudia Venturini, um especial
agradecimento pelo apoio incondicional. À Pró-reitoria de Infraestrutura, nosso
agradecimento pelo apoio financeiro, bem como ao Setor de Eventos, Comunicação
Social, monitores e funcionários pelo esforço conjunto sem o qual não conseguiríamos,
com tanto sucesso, realizar o evento. Por fim, registramos aqui o prazer do trabalho
conjunto das coordenações organizadoras, pesquisa, extensão e pós-graduação. Nosso
carinho especial à professora Maria Coeli Gomes Reis Lage a quem agradecemos os anos
de companheirismo e a parceria fraterna, e sobretudo o profissionalismo ao longo dessa
caminhada conjunta. Foram muitos os aprendizados, maior será a saudade! Mas como
tudo na vida, novos caminhos se postam a nossa frente, para a Profa. Maria Coeli, que
assume a coordenação do curso de Medicina Veterinária no campus Praça da Liberdade,
nossos votos de sucesso. E, como dizia Fernando Pessoa, “Tudo quanto vive, vive porque
muda, muda porque passa; e, porque passa, morre.”
Que venham as mudanças!
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