
A3 - OutuBRO/2012 A MARÇO/201356

Editora UFJF amplia produção 
científica e interlocução acadêmica

UMA SOCIOLOGIA INDIGNADA: DIáLOGOS COM LUIZ WERNECk VIANNA
(Rubem Barboza e Fernando Perlatto – R$ 40)
Barboza e Perlatto mostram que toda sociedade é um enigma, nunca integralmente resolvido. Há constru-

ções intelectuais, entretanto, que nos auxiliam com algumas pistas sobre o significado da experiência co-

mum e a continuidade possível com as realizações dos que nos antecederam. Nesta coleção de intérpretes, 

Luiz Werneck Vianna ocupa uma posição de relevo singular, o que os artigos que compõem esta “Sociologia 

Indignada” demonstram de modo definitivo. O livro reúne as contribuições dos intelectuais que participaram 

do seminário organizado em sua homenagem pela UFJF, em 2010.

HISTóRIAS E MEMóRIAS DO ESPORTE EM MINAS GERAIS 
(Carlos Fernando Ferreira da Cunha Júnior – R$ 27)
O livro de Carlos Fernando Ferreira da Cunha Júnior reúne trabalhos de pesquisadores que analisam o 

esporte em sua dimensão histórica e também é o resultado de projetos de pesquisa contemplados no edital 

público nº 16/2009, organizado e financiado pela Fapemig, com o objetivo de apoiar ações científicas na 

área da História do Esporte e da preservação de acervos. A obra aborda as práticas esportivas em Minas 

Gerais sob o olhar histórico e ajuda a revelar a diversidade de trajetórias e sentidos que esse fenômeno pos-

sui. O leitor terá um bom panorama da importância do fenômeno esportivo e de seu potencial para melhor  

compreender nossa sociedade, seus arranjos e construções.

ATLAS DE DIAGNóSTICO POR IMAGINOLOGIA DAS 
DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES 
(Josemar Parreira Guimarães e Luciano Ambrosio Ferreira – R$ 200)
A equipe do Serviço ATM da Faculdade de Odontologia da UFJF reuniu um acervo rico  em informações 

semiológicas sobre as desordens temporomandibulares. Parte dessa coleção – prontuários clínicos, mode-

los de gesso, fotografias intra e extrabucais e imagens radiográficas, principalmente planigrafias da ATM e 

radiografias transcranianas – foi selecionada para a elaboração da obra. O objetivo dos autores é oferecer 

uma fonte de pesquisa para as condições clínicas do dia a dia e, dessa forma, auxiliar os profissionais na 

elucidação dos diagnósticos e na escolha das condutas terapêuticas mais indicadas.

A Editora da Universidade Federal de Juiz de Fora (EDUFJF) passa por um momento único em seus 25 anos de história, com a Adminis-
tração Superior investindo no fortalecimento não apenas dos cursos de graduação, mas também nos de pós-graduação. O resultado 
desses investimentos é a ampliação da produção científica e da interlocução acadêmica com instituições nacionais e internacionais.

O objetivo principal é atender ao professor pesquisador, proporcionando uma parceria comprometida com o sucesso da publicação e da 
divulgação dos trabalhos. Para que isso ocorra, a EDUFJF mantém relações comerciais com inúmeros distribuidores e editoras universitárias, 
difundindo a produção científica dos docentes. Segundo o diretor administrativo da EDUFJF, Antenor Salzer Rodrigues, em 2011 foram 
publicados 35 livros e a meta é superar esse número neste ano.

laNÇaMENTOS

A EditorA UFJF Está sitUAdA nA rUA BEnJAmin ConstAnt 790, no prédio do mUsEU dE ArtE mUrilo mEndEs (mAmm) - JUiz dE ForA/mG. 

tEl.: (32) 3229-7646 | FAx: (32) 3229-7645. E-mAil: sECrEtAriA@EditorAUFJF.Com.Br


