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VOZ DO LEITOR

4ª CAPA
O desenho “Composição com sublime e cisnes”, da 4ª Capa, é obra do artista plástico 
Eduardo Borges, formado na UFJF. Na narrativa de imagens, tenta mostrar, como o 
próprio define, a questão do sublime na paisagem: “o perigo eminente, o som do trovão, 
o espanto, as raízes invasivas e os feixes de luz – a boa paisagem é inquieta e avassala-
dora”. Para trabalhar livremente tendo como pano de fundo o Campus da UFJF, o artista 
diz ter se inspirado nas paisagens românticas do séc. XIX, contidas nas obras de Caspar 
David Friedrich, Arnold Böcklin, William Blake, Turner e Edmund Burke.

Que linda capa! 
Parabéns pelo trabalho e sucesso.
Maria Berenice Machado
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS)

O primeiro número da “A3” foi lançado em outubro de 2011 e a receptividade dos leitores nos mostrou que estamos no caminho certo. 

Esta seção é reservada para ser o seu espaço. Contribua para que aprimoremos cada vez mais a nossa publicação. Envie sugestões, 

críticas e temas de pesquisas e dissertações que gostaria de ver nas nossas páginas. O leitor que tiver sua opinião publicada aqui 

receberá um kit da UFJF. Aguardamos a sua contribuição. E-mail: revistaa3@secom.ufjf.br

A revista “A3 é o resultado do excelente 
trabalho de uma equipe ágil e dinâmica que 
sabe dar visibilidade à ciência. Parabéns, 
vocês estão mostrando na UFJF como 
deve ser a comunicação social em uma 
universidade.

Flávio Porcello 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS)

Parabéns pela linda revista.   
Que seja um sucesso.
Edna de Mello Silva
(Universidade Federal de Tocantins - UFT)

Que bela iniciativa! Como eu 
trabalho com jornalismo científico, 
gostaria de saber como posso 
adquirir um exemplar da publicação? 
Abraços desde terras catarinas.
Tattiana Teixeira 
(Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC)

Redação: Para receber o exemplar em sua casa, 
envie seu endereço para o e-mail revistaa3@
secom.ufjf.br e providenciaremos a entrega.

Parabéns pela iniciativa!
Luiza Lusvarghi 
(Universidade Nove de Julho - Uninove - SP)

Parabéns pelo trabalho. Sempre que 
precisar, estarei à disposição.
Flora Neves 
(Universidade Estadual de Londrina - UEL)

Seu espaço
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Parabéns pela conquista!
Valquíria Kneipp 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN)

Parabéns por esta realização. A UFJF 
vai se firmando no cenário acadêmico.
Célia Mota 
(Universidade de Brasília - UNB)
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