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EDITORIAL

A Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) tem muito orgulho 
em apresentar ao público mais 

uma edição (a oitava) de sua revista de 
jornalismo científico e cultural. A nossa 
“A3” consolida-se como a janela que se 
abre aos olhos de todos para desvelar o 
que se produz, o que se discute, o que se 
realiza no interior de uma instituição viva 
e inquieta como a UFJF. Ao perseverar 
no projeto da revista (em tempos duros 
de escassez), a Universidade transmite 
recado claro de seu compromisso com a 
divulgação da ciência e da cultura, dever 
de uma instituição pública para com a 
sociedade que a mantém. 
Aqui se faz ciência, aqui se faz 
pesquisa, aqui se produz cultura: estas 
são as melhores notícias que a “A3” 
nos traz. O painel múltiplo que suas 
páginas desenham traduz a riqueza, a 
diversidade e a competência com que 
os pesquisadores e os produtores de 
conhecimento da nossa comunidade 
acadêmica conduzem seus desafios nos 
laboratórios, nos grupos de pesquisa, 
nas bibliotecas, nas salas de aula, nos 
espaços sociais. Em seu projeto editorial, 
que se torna mais sólido a cada número, 
o compromisso em refletir este cenário, 
buscando a mistura complexa de 
seriedade e leveza.
Afinal, aqui também se faz jornalismo. 
A equipe de profissionais responsáveis 

pela produção da revista trabalha, desde 
a escolha das pautas até a produção 
final das matérias, com o olhar do 
jornalista, que vai encontrar na pesquisa, 
na tese, na dissertação, no debate 
acadêmico ou nos produtos culturais as 
características que valorizam uma boa 
reportagem junto ao leitor. Relevância, 
interesse público, novidade são atributos 
garimpados durante todo o processo até 
a edição final. Assim, os assuntos que 
se espalham em mais esta edição, além 
de divulgar o que fazem e o que pensam 
nossos pesquisadores, ganham vida e 
poderiam figurar nas páginas de outros 
veículos de comunicação jornalística, (o 
que acaba por acontecer, tantas são as 
matérias que “saem” da “A3” para outras 
revistas, jornais, TVs, sites,etc.)
Este processo reforça outro princípio que 
cada vez mais é incorporado como norte 
claro à comunicação da UFJF. O princípio 
do dever de valorizar a transparência, 
o diálogo entre os atores, a divulgação 
da ciência, de forma democrática, 
para (e com) a sociedade. A recente 
criação, no âmbito da Diretoria de 
Comunicação, de uma Coordenação de 
Divulgação Científica – responsável, não 
apenas por esta publicação, mas pelo 
desenvolvimento de uma estratégia 
e uma política de difusão da nossa 
produção científica e das nossas 
reflexões acadêmicas para além dos 

limites dos campi de Juiz de Fora e 
Governador Valadares – é uma evidência 
do cuidado em fortalecer este princípio.
Na abertura desta edição, em nome da 
equipe da revista “A3”, este editorial 
transmite uma palavra especial de 
reconhecimento e gratidão à professora 
Christina Musse, idealizadora do 
projeto e condutora competente de sua 
implantação e de seu percurso até a 7ª 
edição. Todo o esforço empreendido na 
realização deste número 8 foi inspirado 
no seu entusiasmo para com a revista, 
que sob sua liderança construiu um 
padrão de qualidade editorial.
Bem-vindo, curioso leitor, à nova edição 
da “A3”. Aqui tem debate sobre o direito 
das comunidades diante das corporações; 
encontros de saberes acadêmicos e 
populares; revelações sobre o plantio 
de maconha no Brasil; debate sobre 
a crise hídrica e as Universidades; 
pesquisa sobre perfume e publicidade; 
um belo projeto que devolve dignidade a 
pacientes com traumas físicos na face; 
tese sobre a presença do islamismo no 
país; as belas histórias dos 50 anos do 
Colégio de Aplicação João XXIII e dos 20 
anos do Critt  e muito, muito mais. Aqui 
tem ciência, tem pesquisa, tem debate, 
tem cultura. Aqui tem jornalismo. Boa 
leitura!
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Ciência, pesquisa, debate, cultura: Jornalismo

A gente não tem bola de cristal

pra saber o que você está pesquisando...

Conte pra revista A3.

Que a gente conta pra todo mundo!
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