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Editorial

Um espaço para que a graduação da FaCE apresente suas idéias 

e contribuições para a discussão acadêmica, a partir da publicação 

partir dos esforços dos discentes desta escola, sendo um fruto da 
necessidade de materialização do conhecimento transmitido no 

ambiente acadêmico.

A idéia de criar uma revista para atender à graduação da FaCE 

surgiu há pouco mais de dois anos entre os bolsistas do PET-FaCE, 

passando a partir daí por um processo de maturação até meados 

do ano passado, quando foi formada a presente comissão editorial 

procurando transformar um ideal de estudantes em realidade. Durante 

este processo, a busca por informações e ajuda nos levou a recorrer 

de forma contínua a colaboradores que atuaram como guias para 
aqueles que adentraram caminhos até então desconhecidos, trazendo 

valiosas informações e incondicional apoio ao projeto que, então, se 

desenvolvia. E assim foi se constituindo a revista Multiface, tanto no 

convergência de pessoas diferentes, provindas de ambientes diversos, 

inclusive transcendendo os domínios da UFMG, em torno de um ideal, 

tornava-se cada vez maior, culminando com a superação das primeiras 

barreiras e resultando hoje na publicação deste primeiro número. 

O primeiro número da Revista Multiface surge não somente 
para divulgar os trabalhos selecionados, mas também para apresentar 

uma nova realidade em meio à graduação da Faculdade de Ciências 

Econômicas da UFMG, o que se dará a partir do transbordamento do 

conhecimento e do espírito político que tradicionalmente acompanham 

a caminhada desta escola. E para isto esta Revista deve ser, assim 

como sugerido pelo seu nome, uma publicação com multifaces. Este 

caráter multifacetado deve se manifestar em três vias principais 

visando compreender a diversidade característica à FaCE e à UFMG. A 

primeira destas vias diz respeito à face acadêmica desta revista, que 

alunos. Esta via busca a transformação do conhecimento adquirido em 

sala de aula em trabalhos publicáveis de forma a elevar o aprendizado e 

estimular a atividade de pesquisa dentre os discentes. Neste contexto, 

a segunda via diz respeito ao caráter interdisciplinar proposto pela 

Multiface. Assim, ao reunir em um só volume três cursos distintos, a 

Economia, a Administração e as Ciências Contábeis, que convivem no 

vasto universo das ciências sociais aplicadas, muitas vezes sem contato 

algum, esta Revista tenta estabelecer uma ponte reunindo trabalhos  

das três áreas e visando motivar a integração destas três diferentes 
ciências, que ao senso comum parecem tão próximas, mas na prática 

deixam-se distanciar.
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A terceira via é referente à face crítica desta revista. Esta face 

crítica vem no sentido de manter esta publicação inserida em seu 

contexto, mas nunca à margem dos debates à sua volta. Neste sentido, 

a partir das entrevistas, da publicação dos artigos livres e até mesmo 

dos artigos acadêmicos, objetiva-se explicitar o pensamento crítico 
presente no ambiente universitário. A quarta via seria a política, pois, 

sendo fruto do interesse dos discentes e partindo dos esforços destes, 

esta Revista também constitui uma espécie de movimento estudantil, 

e, assim, deve trazer a marca da militância política historicamente 

enraizada pelos corredores desta faculdade, mas sem se esquecer de 

seus propósitos acadêmicos. 

A junção destas quatro faces em uma única publicação constitui a 

forma de suprir a graduação em uma lacuna, que até então se mantinha 

publicação como parte da história que agora se inicia e que continuará 

a ser escrita ao longo dos próximos anos nessa instituição.  Portanto, 

que os alunos de hoje compreendam e transmitam aos de amanhã 

a importância e a necessidade da manutenção de tal projeto para a 

graduação da FaCE

Cabe ainda registrar agradecimentos àqueles que ajudaram a 

viabilizar a execução deste projeto. Assim, devem ser feitas referências 

aos nomes dos que de todas as formas contribuíram para a publicação 
deste primeiro número, como os professores Clélio Campolina Diniz e 

Marco Aurélio Crocco, que, à frente da diretoria dessa escola, sempre 

acreditaram nos projetos da graduação, das tutoras dos PETs Economia 

e Administração, Ana Maria Hermeto e Ana Paula Paes, do tutor do PET 

Contábeis Prof. Antônio Arthur de Souza, do professor Hugo Eduardo da 

Gama Cerqueira, que foi o nosso principal conselheiro nesta caminhada, 

e dos professores pareceristas que se dispuseram a nos ajudar na 

seleção dos trabalhos publicados. Cumpre também agradecer aos 

três departamentos que se voltam para a graduação nesta faculdade 

e a todos os demais professores que indiretamente prestaram seu 

os alunos que acreditaram na iniciativa contribuindo de forma ampla 

para sua execução destacando, assim, os nomes de Marinna e Blenda, 

desta revista, e dos autores que submeteram seus trabalhos para 

este volume. 

Esperando que a nossa Multiface possa vir a cumprir de maneira 

digna os papéis descritos acima, é com muita alegria que apresentamos 

o primeiro número da revista aos seus leitores, almejando que este 
seja o primeiro de muitos, e desejando a todos uma boa leitura.


