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Editorial

UFJF estreita laços 
e se firma entre as melhores 
da américa latina

A universidade é feita de pessoas. Alunos, professores, funcionários 

das áreas técnica e administrativa, gente que passeia pelo campus, 

corre, anda de bicicleta, solta pipa... É esta a comunidade que, de 

forma presencial ou não, se mantém unida por laços de afeto, que criam um 

lugar de pertencimento e de identidade. A Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF) é este espaço onde as pessoas se reconhecem, em especial pelos 

vínculos da memória. Por isso mesmo esta edição da “A3” revela os perfis 

do primeiro reitor da instituição, o advogado e professor Moacyr Borges de 

Mattos, traz um belo ensaio fotográfico sobre o genial engenheiro e profes-

sor Arthur Arcuri, responsável pelo projeto do campus, e ainda uma resenha 

sobre os 50 anos de teatro do jornalista, dramaturgo, diretor e professor José 

Luiz Ribeiro. São pessoas assim que constroem a reputação da instituição 

e fazem com que alguém simples e anônimo tenha orgulho de estampar no 

peito a marca da UFJF.

Se a história gera pertencimento, dados da produção científica da Universi-

dade apontam para o futuro e revelam que a instituição já está entre as 60 

melhores da América Latina. De 2006 a 2012, a UFJF praticamente triplicou 

o número de artigos publicados em periódicos de relevância nacional e inter-

nacional. Apenas em 2012, a instituição publicou 619 artigos, 38,4% a mais 

do que em 2011; nesse período, o índice brasileiro cresceu 6,7%. Nossa ma-

téria de capa revela os bastidores dessa performance, mostrando como uma 

universidade do interior consegue se capitalizar e se tornar cada vez mais 

competitiva, num cenário em que a disputa pelos cérebros mais produtivos, 

e pelos investimentos que eles atraem, é cada vez mais intensa.

As tensões políticas dos últimos meses também estão presentes no car-

dápio diversificado de opções de leitura. É assim que nossas fontes tentam 

compreender o outono brasileiro, que levou milhares de pessoas às ruas, 

revelando a força mobilizadora das redes sociais, e o descontentamento, em 

especial dos jovens, com o modelo político tradicional e os meios de comu-

nicação convencionais. Poderemos pensar em novas formas de representa-

ção? E qual a sua legitimidade? São questões inquietantes, que revelam a 

ruptura de paradigmas e sinalizam o desejo de mudança. Ou será o de con-

vívio, como nos mostra a reportagem sobre a conservação de documentos 

em papel?

Entre os muitos assuntos de destaque, que levam à reflexão sobre as ques-

tões contemporâneas, temos a discussão sobre o gerenciamento de resídu-

os da construção civil, um problema cada vez maior para os centros urbanos, 

e para o qual a UFJF apresenta soluções. A articulação da Universidade com 

a sociedade também é patente na preparação de jovens atletas do programa 

Minas Olímpica, que reúne histórias emocionantes de vontade e superação. 

E os desafios da educação na era do excesso de informação e tecnologia nos 

mostram o quanto é preciso repensar o processo de ensino-aprendizagem.

Para embalar todos esses conteúdos, nada melhor do que a bela trajetória 

do Centro Cultural Pró-Música/UFJF, que há mais de 40 anos escreve a his-

tória da cidade pelo trabalho diário da educação musical, e é responsável 

pelo reconhecido Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Mú-

sica Antiga, que completou, este ano, sua 24ª edição, atraindo centenas de 

estudantes do Brasil e do exterior para a cidade de Juiz de Fora, na Zona da 

Mata Mineira, que ganha, assim, mais um atributo, capaz de inseri-la no ca-

lendário de eventos culturais de reconhecimento internacional. Certamente, 

a incorporação do Centro Cultural pela UFJF garante a expansão do trabalho 

singular idealizado por seus fundadores e agrega valores fundamentais à 

missão da UFJF de “espargir luzes”.

Boa leitura!
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