
Estamos em tempos de novos 
desaios

A 
primeira edição da revista “A3”, de jornalismo cientíi-

co e cultural, é uma conquista da Universidade Fede-

ral de Juiz de Fora (UFJF). A instituição, que acaba de 

completar 50 anos, mostra por meio desta publicação 

a pujança de sua produção intelectual e documenta os avanços 

em setores de ponta da pesquisa e da inovação tecnológica, além 

de reairmar sua tradição no ensino de graduação e nas ações de 

extensão.

“A3” é uma revista plural, no sentido de não se prender a uma 

expressão da realidade monolítica e rígida.  Chegou para dialogar 

com o leitor, promover a relexão, garantir a transparência espera-

da para as ações de uma instituição pública, enim, mostrar o que 

é feito e submeter a intensa produção da UFJF ao olhar crítico do 

cidadão comum.

Esta é a missão da Universidade, estampada em seu brasão, 

espargir luzes, ou em outras palavras, produzir conhecimento, 

promover o debate, a inclusão social, enim, o desenvolvimento 

integrado e sustentável.

No cenário atual, muito se fala da globalização, da dissolução de 

fronteiras, da aceleração do tempo, da fragmentação das narrati-

vas e da efemeridade dos ideais.

Mas, ao contrário do que muitos temem, a globalização também 

traz inúmeras oportunidades e a airmação das identidades locais 

e regionais, que revelam as diferenças e singularidades do con-

texto cada vez mais valorizado da diversidade cultural.

Na visão da UFJF, não existe melhor momento para que a insti-

tuição ganhe visibilidade nos cenários estadual, nacional e inter-

nacional.  Temos mais de 20 mil alunos matriculados nos cursos 

presenciais e a distância.  Investimos na capacitação dos docen-

tes e na qualiicação dos servidores técnico-administrativos em 

educação.  Aprimoramos a prestação de serviços às comunida-

des, expandimos o atendimento do Hospital Universitário, esta-

mos implantando o Parque Tecnológico e criando o Planetário e 

o Jardim Botânico.

Estamos em tempos de novos desaios.  

“A3” é um projeto semeado em terreno fértil e, certamente, con-

tribuirá não apenas para dar visibilidade às ações da UFJF, mas 

para honrar a tradição do jornalismo e das letras desta terra, um 

lugar, cuja tradição e inovação fazem parte da história da Nação.
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