CARTA DO EDITORIAL

Com muito orgulho, lançamos o sexto volume da Revista Multiface Online (v. 6, n. 1,
2018), a primeira edição de 2018, seguindo com o padrão de publicação semestral em uma ação
conjunta dos PETs da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG.
Neste semestre, a edição conta com a atualização do seu sistema operacional. A revista
foi atualizada para uma versão mais recente do sistema Open Journal System (OJS), portal online
que abriga diversos periódicos científicos. Com a alteração, visamos a obtenção de maior segurança dos dados de autores, pareceristas e editores da Revista.
Nesta edição contamos com três artigos. O primeiro artigo, de autoria de Josiel Gomes
Costa, trata do processo histórico de formação econômica e social da região do Vale do Mucuri
(MG) e dos fatores associados ao desenvolvimento econômico da região. O segundo, de autoria de
André Américo e Bruno Siqueira, traz algumas contribuições para o debate sobre decrescimento,
pós-desenvolvimento e economia solidária a partir de uma perspectiva pós-colonial e da Outra
Economia. O terceiro, escrito por Igor Vallinote Veloso, apresenta uma revisão do debate recente
sobre política industrial e o papel do Estado na economia, trazendo também uma análise sobre as
experiências recentes do Brasil no âmbito de políticas industriais. Além dos artigos, esta edição
contém também um texto introdutório, uma resenha e um case.
Diante do atual cenário de crise no Brasil, marcado por cortes em bolsas de pesquisa e na
educação pública em âmbito federal e estadual, reconhecemos a importância de resistir enquanto
uma instituição pública que busca ser um espaço aberto para os alunos construírem e compartilharem as suas pesquisas, seus projetos e as suas ideias. O momento de crise, por pior que seja,
cria sempre a necessidade da reflexão, seja para entender as causas que nos trouxeram até a
nossa constituição atual, seja para pensar em mudanças e em superação. Nesse sentido, pode dar
a oportunidade da mudança de rumos para melhor, o que certamente exige, contudo, o exercício
ativo e a participação de todos que acreditam na possibilidade de transformação.
Diante dessa compreensão, e tendo consciência da importância da Multiface no processo
de formação de pesquisadores desde a graduação, organizou-se neste semestre um evento de
lançamento voltado para discutir questões associadas a alguns problemas que envolvem o sentido
da produção acadêmica brasileira atual. Para o evento, intitulado “Dilemas da Produção Acadêmica: Produtivismo, Internacionalização e Relevância Social”, foram convidados os professores do
Cedeplar (UFMG), Carlos Eduardo Suprinyak e Gustavo de Britto Rocha, e Ana Paula Londe Silva,
doutoranda pelo Cedeplar (UFMG). Em suas falas, os convidados discutiram aspectos associados
ao sistema de produção acadêmica brasileiro, realizando, considerações sobre os problemas do
“produtivismo”, da internacionalização da produção e do financiamento da pesquisa e dos centros
de pós-graduação.
Dadas as apresentações, reiteramos aqui o convite aos alunos para participarem da Revista por meio de submissões de trabalhos e acessarem o conteúdo desta edição e das anteriores,
através do site: revistas.face.ufmg.br/multiface.

Desejamos uma boa leitura a todos!
Cordialmente,
Os editores.
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