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A Importância de uma Revista Digital  

para uma Instituição Pública de Ensino Superior 

 

A Revista Digital Multidisciplinar Vozes dos Vales é uma publicação semestral 

(maio/outubro) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – 

UFVJM, localizada em Diamantina e em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, cujo 

objetivo é  divulgar e permutar produções científicas de pesquisadores de diversos 

institutos, universidades e/ou centros nacionais e estrangeiros. A Revista Vozes dos 

Vales surge como um ponto de encontro e difusão de trabalhos, pesquisas e 

estudos, gerando um grande e verdadeiro intercâmbio entre pesquisadores e 

educadores das Instituições Federais de Educação Superior. 

A iniciativa de criar uma revista semestral multidisciplinar científica, como 

elemento assistente da tríade básica do processo ensino-aprendizagem (ensino-

pesquisa-extensão), torna-se imprescindível num espaço pedagógico, científico e 

intelectual de uma Universidade Pública, que possui o dever sócio-político-

educacional de difundir suas produções e seus debates acadêmicos, tomando o 

ambiente digital (internet) como meio adequado e viável para esta ação política 

educacional. 

http://www.ufvjm.edu.br/vozes
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Ressaltamos que, neste número inaugural (maio de 2012), a Revista Vozes 

da UFVJM selecionou 22 artigos, recebendo dezenas de outros artigos de diversas 

instituições, além da nossa UFVJM: 

 

Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(IESP–UERJ). 

Programa de Pós–Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da 
Universidade Federal da Bahia (Pós–Com/UFBA).  

Programa de Pós–graduação em Doutorado Sociologia da UNESP– Araraquara/SP 
Programa de Pós–Graduação em Estudos de Linguagens do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET–MG) 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT 
Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG  
Universidade Federal de Viçosa – UFV 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM 

 

Agradecemos aos autores/pesquisadores que foram selecionados e que 

fazem parte desta histórica edição inaugural com seus interessantes e 

imprescindíveis artigos. Ratificamos que essas instituições participantes tornaram-se 

parceiras deste periódico científico e que fazem parte desta construção. Aos outros 

escritores que receberam indicações sobre correções em seus artigos, solicitamos 

gentilmente que remetam novamente, em edição futura, os seus textos para análises 

do Conselho Editorial. 

Cria-se, desta forma, um espaço privilegiado de trocas de conhecimentos, 

produzidos e lecionados nas diversas instituições públicas de ensino.  

Esperamos que este projeto seja amparado e impulsionado por cada 

educador e pesquisador, a fim de consolidar esta iniciativa real, que já se fez 

interessante e importante. Almejamos ainda que este veículo educacional de difusão 

de pesquisas e análises possa contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, 

no âmbito das instituições públicas de ensino. 

Antecipamos que o próximo número da Vozes (outubro de 2012) continuará 

com seu caráter Multidisciplinar, porém daremos a este número um enfoque nas 

Ciências Humanas e nas Letras, sob a coordenação do Prof. Dr. Roberto Amaral - 

UFVJM como Editor responsável convidado. 
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A Revista Digital Multidisciplinar Vozes dos Vales da Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM encontra-se à disposição na difusão 

do conhecimento e do debate multidisciplinar educacional.  

Agradecemos muito. 

 

Equipe Vozes dos Vales - UFVJM 
Conselho Editorial 

www.ufvjm.edu.br/vozes 

Vozes dos Vales da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

UFVJM - Minas Gerais - Brasil 
E-mail: vozes@ufvjm.edu.br 

 
 
 

"A nossa verdade possível tem que ser invenção, ou seja, literatura, pintura, 
escultura, agricultura, piscicultura, todas as turas deste mundo. Os valores, turas, 

a santidade, uma tura, a sociedade, uma tura, o amor, pura tura, a beleza, tura das 
ras." (Rayuela de Julio Cortázar) 

 

http://www.ufvjm.edu.br/vozes
mailto:flavioleal@ufvjm.edu.br

