
A3: compromisso com os pilares da 
universidade pública e de qualidade

É 
tarefa das mais gratiicantes apresentar a revista “A3”, 

resultado de um trabalho tão apaixonante, quanto ár-

duo, que envolveu a equipe da Secretaria de Comuni-

cação (Secom) da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), nos últimos meses.

Se não tivesse havido uma intensa mobilização da equipe, não 

se teria chegado até aqui.  Desde as primeiras reuniões de pauta, 

sabia-se que o desaio seria grande. Não bastava apenas o envol-

vimento de jornalistas, produtores, fotógrafos e artistas gráicos 

com o projeto, era preciso estender o entusiasmo à comunidade 

universitária, que deveria se sentir representada pela “A3”.

Para legitimar a revista, criou-se um Conselho Editorial, com 

representantes de vários segmentos da instituição.  Reunidos, 

eles puderam comentar o projeto, questioná-lo e dar sugestões. 

A linha editorial foi debatida exaustivamente, como também o 

projeto gráico.  

Em seguida, foi instituída a Comissão Editorial, formada exclu-

sivamente por parceiros externos, cujo objetivo é proporcionar 

uma leitura exógena do produto inal, posicioná-lo de maneira 

relevante nos cenários regional, nacional e internacional. 

Por que “A3”? Para além da mística da primeira letra do alfabeto 

e da simbologia associada ao número 3, temos aqui uma síntese 

da relexão abstrata e do pragmatismo da Super Modernidade, 

conteúdo crítico embalado por um projeto gráico ousado.

Por que um veículo impresso?  Porque o pretendemos mais du-

radouro, no cenário da instantaneidade, que caracteriza o mundo 

contemporâneo, e diferenciado entre as centenas de produtos 

que são oferecidos à escolha do cidadão/consumidor. Isso não 

signiica a sacralização do formato. Certamente, para além dos 

oito mil exemplares iniciais, teremos uma versão on-line, indispen-

sável nos dias de hoje.

Por que uma revista de jornalismo cientíico e cultural? Há neste 

projeto um compromisso com os pilares da universidade pública 

e de qualidade: contemplar o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas 

a “A3” não é uma revista que pretenda promover o diálogo ape-

nas entre os pesquisadores e seus pares. Nossa pretensão é que 

esta publicação informe e promova o intercâmbio entre a Univer-

sidade e os diversos setores da sociedade que interagem com a 

instituição, portanto, esta é uma revista marcada pela diversidade 

e pelo compromisso democrático.

Aqui não caberiam todos os agradecimentos, mas alguns se fa-

zem indispensáveis: aos colaboradores que assinaram artigos pre-

ciosos, aos “coleguinhas” da revista “Darcy”, da Universidade de 

Brasília (UnB), que muito nos inspiraram e foram extremamente 

generosos para a troca de ideias e informações, aos pesquisado-

res, e ao reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Henrique 

Duque de Miranda Chaves Filho, que nos incentivou e deu carta 

branca para a realização deste projeto.

Boa leitura!
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