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Ampliar a divulgação de ensino, 
pesquisa e extensão é nossa meta

O 
conhecimento cientíico e a aptidão para 

as artes e tecnologia estão em permanente 

devenir. A visão de hoje leva o selo da pro-

visoriedade, fato que induz os cultores do 

saber a uma contínua busca das atuais possibilidades 

cientíicas e de aperfeiçoamento, além de um estado de 

vigilância sobre os novos rumos e transformações, para 

não perderem o ritmo da história.

Cabe às universidades, em grande parte, a responsabili-

dade pelo avanço das ciências, das artes e das técnicas 

aplicadas nas mais diversas esferas do conhecimento. A 

elas compete, também, a divulgação das recentes expe-

riências, fazendo chegar às comunidades cientíicas e ao 

meio acadêmico em geral as descobertas alcançadas. 

Não lhes basta, assim, a prática do ensino e da pesquisa. 

Corolário destas atividades há de ser a revelação das 

experiências para o auditório universal, formado por 

estudiosos de todas as partes e nacionalidades, indis-

tintamente. Entre os centros de cultura deve haver a in-

tercomunicação, a mútua inluência. É reprovável a con-

duta do cientista ou do órgão que se limita a assimilar 

o saber, ensimesmando-se. O diálogo permanente entre 

os pesquisadores é fundamental, pois o esforço isolado 

praticamente inviabiliza o desenvolvimento cultural. 

A publicação da “A3” representa um engajamento na 

imensa e multiforme onda de propagação das ciências, 

das artes, das técnicas. Não constitui o primeiro esforço 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mas 

uma contribuição renovada na forma e no conteúdo. É 

um periódico destinado ao jornalismo cientíico, cujo 

compromisso é servir aos estudiosos: aos iniciantes, 

com o descortino de temas desaiadores de sua com-

preensão; aos mestres e cientistas, com ângulos diferen-

ciados de interpretação do mundo cultural e de leis da 

natureza.  

O lançamento desta revista foi precedido de um amplo 

planejamento da Secretaria de Comunicação, onde não 

faltou o diálogo com os membros do Conselho Editorial. 

Conseguintemente, se este periódico corresponder às 

expectativas de seus destinatários, o que esperamos e 

temos fé, não terá sido por acaso, mas como resultado, 

em especial, da competência e dedicação de seus ide-

alizadores.

Paulo Nader*

A3:012011.10

*Jurista, professor emérito da UFJF e membro titular da Academia Brasileira de Letras Jurídicas

6


