Editorial
É com muito prazer que lhes apresento o segundo exemplar da Revista Além dos
Muros da Universidade (ALEMUR).
Este exemplar atende a um pedido de meus colegas editores: “vasculhe teus arquivos e
ponha para fora todos os teus artigos ainda não publicados, você tem 25 anos de experiência e
isso não é de se jogar fora”. E, para atendê-los, eis a coletânea.
Então, batizei a coletânea com o nome de Prata, uma analogia às comemorações das
bodas matrimoniais que, aqui, representam 25 anos de trabalho. Foram anos de muitos
trabalhos de pesquisa, de ensino e de extensão contribuindo para a construção diária da
Universidade Federal de Ouro Preto e formando muitos recursos humanos nas graduações em
Farmácia e Engenharia Ambiental, no Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas e na Pós-Graduação em Engenharia Ambiental (participei da fundação de
ambos) e, finalmente, no Programa de Mestrado Profissional em Sustentabilidade
Socioeconômica Ambiental, em que cinco estudantes foram por mim orientados.
A extensão era a menina dos meus olhos, pois muito me inquietava, e ainda me
inquieta, ver a população de Ouro Preto carente de capacitações e perdida no meio de duas
instituições federais de ensino, gratuitas, a UFOP e o IFMG. O pouco que pude oferecer de
cursos de capacitação durante esses anos, dentro do Núcleo da Cátedra da UNESCO: Água,
mulheres e desenvolvimento, é uma realização que muito me comove.
Quanto ao ensino, não sei como explicar, mas cada aula, cada dúvida sanada, cada
prática de laboratório em que escutava: “Nossa, professora, é na prática que a gente realmente
entende o que se viu na aula.” Cada bolsista de iniciação científica ou cada aluno de mestrado
ou de Trabalho de Conclusão de Curso sempre me fez sentir que esse é realmente o lugar em
que devo estar compartilhando conhecimentos. A todos e todas, muito obrigada.
Para dividir esses conhecimentos, eis a Coletânea de Prata da Revista Alemur. Espero
que meus alunos possam sempre me superar e compartilhar, ainda mais, os conhecimentos
que lhes passei. Boa leitura! Profa. Vera Lúcia de Miranda Guarda
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