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A divulgação científica como instrumento 
para mudar o aqui e o agora

Chegamos ao segundo número da “A3”!  Isso representa o for-

talecimento do projeto da Secretaria de Comunicação (Secom) 

da Universidade Federal de Juiz de Fora no sentido de discutir e 

estabelecer a política de divulgação científica da instituição.  A 

revista é um produto que ganha relevância na medida em que faz 

parte de uma reflexão coletiva sobre a missão da UFJF. Ela não 

pode ser compreendida de forma isolada.  E não haveria sentido 

nesse investimento se ele não conseguisse cumprir o desafio de 

revelar a Universidade na sua complexidade e dinâmica.

      Certamente, o perfil da UFJF mudou.  A Universidade 

que se tornou referência pela excelência dos seus cursos de gra-

duação e pela inserção regional através das atividades extensio-

nistas, hoje, produz ciência de qualidade, investe na inovação e 

dialoga com o mundo.  Mas será que a população sabe disso? 

Será que os moradores do entorno do campus percebem que a 

Federal é muito mais que um dos cartões postais da cidade de 

Juiz de Fora? Até mesmo aqueles que estudam e trabalham na 

instituição parecem ter dificuldade em perceber a pujança e a 

diversidade da produção acadêmica.

      No ano de 2011, a UFJF ganhou a liderança nacional, en-

tre as instituições de ensino superior do país, como aquela que 

teve o maior percentual de alunos egressos da Iniciação Científica 

titulados em Programas de Mestrado e Doutorado.  Fizemos bo-

nito na produção de artigos científicos indexados em bases inter-

nacionais (como o Scopus), com crescimento percentual de arti-

gos publicados (432%) que foi o dobro do alcançado pelo Brasil 

(197%) nos últimos seis anos, e ficamos entre as 100 melhores 

universidades da América Latina em três diferentes rankings in-

ternacionais. Nossos programas de pós-graduação demonstram 

grande vigor: se, em 1989, inauguramos nosso primeiro mestrado, 

hoje, temos mais de 1500 alunos matriculados em 44 cursos de 

EDITORIAL

mestrado e doutorado. Mas, infelizmente, não ganhamos ainda 

de modo consistente as manchetes da grande mídia por conta 

desses resultados, que deveriam encher de orgulho não apenas 

os servidores e alunos da instituição, mas todos aqueles que, de 

uma forma ou de outra, têm contato com a UFJF.

      O mesmo ranking que indica que estamos produzindo 

de forma cada vez mais relevante expõe o nosso “calcanhar de 

Aquiles”: ainda estamos muito defasados na divulgação daquilo 

que produzimos.  Isso é fatal para qualquer empreendimento do 

século XXI.  Temos com urgência que dar maior visibilidade ao 

que estamos pesquisando em nossos laboratórios, bibliotecas e 

trabalhos de campo – disso depende a nossa consolidação como 

instituição de excelência. Cada vez mais a captação de recursos 

humanos de qualidade e de aportes financeiros vai depender de 

nosso desempenho institucional.  Cada vez mais nossa reputação 

vai ser determinada pela visibilidade do trabalho de excelência 

aqui desenvolvido e consequente inserção social.  Por isso é tão 

importante que tenhamos uma reflexão e um projeto político de 

divulgação científica.

      A “A3” faz parte desse investimento no aqui e no agora.  

Investimento que garante visibilidade ao que temos de melhor. A 

revista, a partir de várias sugestões do Conselho Editorial, apos-

ta na diversidade de conteúdos que ilustram com objetividade 

e clareza o atual estágio da produção acadêmica. Privilegiando 

também outros olhares, temos textos extremamente ricos de co-

laboradores externos, que somam novos pontos de vista àqueles 

de nossa “prata da casa”. E temos também uma boa novidade: a 

circulação da revista passa, este mês, para 10 mil exemplares.  A 

primeira edição, já esgotada, mostra que temos fôlego para ultra-

passar metas, e continuar a crescer com qualidade.

Boa leitura!

Christina Ferraz Musse 
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