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Voz do leitor

A obra da 4ª Capa é do artista plástico e pró-reitor de 
Cultura da UFJF, Gerson Guedes. Intitulada “A história da 
UFJF”, foi criada em 2006, com a técnica acrílica sobre tela 
e mede 1,8m de largura por 1m de altura

EXcElÊncia do lEitE

“Parabenizo a equipe da revista “A3” pela 

qualidade da pauta e da programação 

visual, demonstração de profi ssionalismo e 

competência. Com certeza, já é uma referência 

em jornalismo científi co, tecnológico e cultural. 

Particularmente, na edição de número 4, gostei 

da forma que a revista abordou os estudos da 

UFJF sobre identidade, segurança e valorização 

dos produtos lácteos, que contou com o apoio do 

Polo de Excelência do Leite. 

airdem Gonçalves de assis

(gerente executivo do Polo de Excelência do 

Leite)

Prédio da Reitoria da UFJF (Campus Juiz de Fora), retratado pelo 
acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo, Enrique Pedretti 
Cunha. A técnica utilizada foi “lápis de cor sobre papel”

aMPliando conHEciMEnto

“Importante e efi ciente, a iniciativa da UFJF, 

através da revista “A3”, na divulgação de 

destaques de sua produção cientifi ca, cumprindo 

o papel social da Universidade de integração, 

ampliando o conhecimento da comunidade 

como um todo, incluindo aqueles que não tem 

qualquer participação universitária. Parabéns!”

lucia adélia cezar reis (empresária)

MoBilidadE UrBana

“Imagens e textos de ótima qualidade fazem da 

revista “A3” já uma referência em seu segmento, 

apesar de ainda tão jovem. Ao ter o prazer de 

conhecer a equipe responsável pela publicação,  

a minha admiração cresceu, pois vi com que 

dedicação, carinho e competência conversam 

sobre as melhores decisões para a revista. Na 

última edição, de número 4, destaco a matéria 

que deu origem à manchete, “As cidades para 

os pedestres”, pela urgência dessa discussão, 

tão essencial à qualidade de vida de todos. 

Também gostei, especialmente, da abordagem  

da seção Encontros Possíveis, “O eterno confl ito 

entre ciência e religião: um mito?”, pois é um 

tema geralmente visto à luz do senso comum 

e, raramente, com opiniões embasadas, como 

ocorreu na “A3”.

letícia de Sá nogueira (professora universitária)
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