
Os preparativos para o encerramento de mais um ano nos convidam à reflexão a res-
peito dos passos tomados ao longo desta trajetória.  Embora menos incerto, nosso pre-
sente se trata de um desdobramento direto dos eventos ocorridos em 2020 dos quais 
ainda nos recuperamos com força e coragem. Neste entretempo o mundo mudou, e 
conosco não poderia ser diferente. A Universidade Federal de Rondonópolis só existe 
porque é formada por pessoas sensíveis a essas transformações que se constituíram não 
apenas em um período de recolhimento, como também um exercício de amadurecimento 
pessoal e profissional no qual precisávamos nos adaptar a uma nova realidade.

Acredito que seja de conhecimento geral da comunidade acadêmica, os esforços da 
UFR em manter-se fiel aos compromissos pedagógicos e socialmente referendados nos 
quais se baseiam nossa missão educacional. Durante esses dois longos anos, a institu-
ição não cessou seu trabalho e planejamento, preparando-se a todos os dias para o feliz 
momento em que, finalmente, possamos estar juntos uma vez mais. Quando os es-
tudantes retornarem às nossas salas de aula, encontrarão uma universidade renovada, 
amadurecida, em franca expansão e crescimento. De fato, muita coisa mudou nestes úl
timos anos, mas felizmente, para a UFR, podemos dizer que mudaram para melhor.

Essas conquistas não seriam possíveis se não pudéssemos contar com a competência e 
comprometimento de nossa equipe de servidores técnicos e docentes, com a confiança 
depositada por nossos discentes em nossa capacidade de gerenciar situações delicadas 
como a que atravessamos, e com a amizade de todos os que auxiliaram na consolidação 
de nossos planos de trabalho.  Foi dessa forma que, na contramão de todas as perspec-
tivas, a Universidade Federal de Rondonópolis cresceu e pode se consolidar como uma 
experiência de sucesso. Sem dúvida ainda há um longo caminho pela frente, mas temos 
aa convicção de que começamos da melhor maneira possível: trabalhando arduamente 
por aquilo em que acreditamos – no poder transformador da educação, na ampliação 
dos horizontes do saber, na equidade social e no comprometimento da universidade 
com seu entorno.

Meus sinceros agradecimentos pelo apoio dispensado. Que o profissionalismo, a am-
izade e o respeito continuem sendo a base do nosso trabalho neste novo ano que se 
inicia. Esta é uma mensagem de gratidão, esperança e reconhecimento de que não esta-
mos sozinhos nesta caminhada. Certa de que o futuro nos reserva dias melhores, desejo 
os mais sinceros votos de um feliz e abençoado Natal a toda nossa comunidade 
acadêmica e forças renovadas para iniciar 2022 repletos de alegria e determinação. 
Sigamos com nossos corações fortalecidos e confiantes na união desta grande família.

Com carinho, da Reitora e Vice-Reitora da UFR,

FelizNatal


