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APRESENTAÇÃO

UNIMONTES CIENTÍFICA chega ao seu terceiro número no momento em que se
comemora os 40 anos desta Universidade, que, a despeito de tantos obstáculos e vencendo
muitos desafios, fortaleceu suas raízes e se materializou como uma “Universidade de
Integração Regional”.
A Unimontes é, de fato, uma Universidade de Integração Regional porque cumpre sua
função social, contribuindo diretamente, através de suas ações no ensino, na pesquisa e na
extensão com o desenvolvimento cultural, econômico e social do norte e noroeste de Minas
e dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Urucuia.
Para o Professor José Geraldo de Freitas Drumond, Reitor da Unimontes, “a
universidade deve educar no sentido mais amplo da acepção do termo, formando
profissionais, criando novos conhecimentos e tecnologia para a sociedade e cumprindo com
suas funções ética e social”. Sob esta perspectiva, a Unimontes foi construindo, ao longo
dos seus 40 anos de existência, sua identidade regional.
A Unimontes nos últimos 13 anos, sob o reitorado do Professor José Geraldo de
Freitas Drumond, movida pela profunda necessidade de consolidar-se e de progredir,
ampliou suas fronteiras acadêmicas e geográficas: interiorizou o ensino; qualificou o corpo
docente; promoveu e institucionalizou a pesquisa; adequou espaços e estruturas básicas;
atraiu docentes, pesquisadores, alunos; enfim, conquistou o respeito e a confiança da
sociedade local, regional e nacional.
Neste terceiro número, a UNIMONTES CIENTÍFICA abre espaço na seção editorial
para publicação do “Discurso de Posse”, proferido pelo professor José Geraldo de Freitas
Drumond, na solenidade em que o também Reitor da Unimontes foi empossado como
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG.
Cumprindo seu papel na divulgação e promoção do conhecimento, UNIMONTES
CIENTÍFICA, respeitando sua natureza multidisciplinar, apresenta, neste número, dez
artigos que privilegiam as áreas de Educação Física, Ciências Agrárias, Ecologia e Meio
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Ambiente, Economia, Administração, Educação e Lingüística. Além disso, traz uma
comunicação discente, que analisa a construção da identidade da mulher num bairro
periférico da cidade de Montes Claros.
Mais uma vez, a Comissão Editorial da UNIMONTES CIENTÍFICA agradece aos
autores, colaboradores, Imprensa Universitária e tantos outros que indiretamente
contribuíram com este terceiro número.

Profª. Tânia Marta Maia Fialho
Coordenadora Editorial
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