
A3 - OutuBRO/2012 A MARÇO/20136

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, dissertações e teses que gostaria de ver nas nossas páginas. 
aguardamos a sua contribuição. E-mail: revistaa3@secom.ufjf.br

Seu Espaço
VOZ dO lEiTOR

4ª Capa
O desenho da 4ª Capa, intitulado “Espaço Interno do ICE”, é da ex-aluna do curso 
de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, Bárbara Botelho. Utilizando a técnica 
nanquim sobre cartão, reproduz um detalhe do Instituto de Ciências Exatas (ICE), 
localizado no campus.

“Recebi um exemplar do número 2 da 
revista “a3”. Parabéns pelo trabalho 
primoroso desenvolvido pela equipe. 
Estou encantado com o trabalho.

Mauro lovatto

(assessoria de Comunicação da Universidade Federal 
de São João del Rei - UFSJ)

“Parabéns a toda equipe pela excelente 
revista. a “a3” é uma janela do 
conhecimento científico produzido na 
Universidade para a comunidade. Nas 
próximas edições sugiro que os autores 
disponibilizem referências bibliográficas, 
sites e links de artigos científicos para 
aprofundamento da leitura.”

Sérgio Crisóstomo dos Reis

(Bibliotecário-documentalista da Faculdade de direito 
da UFJF)

“acredito ser muito importante 
para a nossa cidade e região a 
existência da “a3”, um veículo de 
comunicação que divulga os trabalhos 
desenvolvidos pela UFJF, referência 
nacional de universidade. a “a3” está 
desempenhando um ótimo papel 
nesta missão, abordando ricos e 
diversos conteúdos em suas matérias, 
colaborando efetivamente para a 
democratização ao acesso à cultura e 

para o desenvolvimento econômico 
e social do estado de Minas Gerais. 
Parabenizo pelo sucesso que a revista 
está alcançando junto ao meio 
acadêmico e à sociedade como um todo. 
desejo à equipe muito sucesso à frente 
de mais este desafio.”

Francisco Campolina

(Presidente da Fiemg Regional Zona da Mata)

“Parabéns à equipe pelo belo trabalho 
que tem realizado através da revista 
“a3”. Um espaço dedicado à divulgação 
científica e cultural produzida na Uni-
versidade que há tempos era necessário.”

Fábio Fortes

(Professor adjunto de latim e Grego Clássico da UFJF)

“agradeço a gentileza de ter recebido 
a excelente revista “a3”, nº 2. Eu já a 
havia lido no site. a revista, além de ser 
perfeita no conteúdo, tem também uma 
beleza física que desperta o interesse 
de colecioná-la. acho que ela atendeu 
a todos os propósitos para os quais foi 
criada.”

ana Miranda

(Juiz de Fora)

“Gostaria de parabenizar a todos 
os atores envolvidos na redação da 
revista “a3”, pela iniciativa, pelo em-
penho e desempenho demonstrado 
na divulgação científica, fator impre-
scindível para a motivação de novos 
talentos determinados a alcançarem 
inovação, mudanças e consciências 
novas. Parabéns UFJF!”

Márcia Gonçalves da Silva Cunha

(Tutora presencial do curso de administração Pública 

na modalidade Educação a distância da UFJF do Polo  

de Bicas-MG)


