Apresentação
É com enorme satisfação que a
Sub-Reitoria de Extensão e Cultura e o
Departamento de Extensão da UERJ
apresentam o 13º número da Revista
Interagir.
A Revista Interagir, ao longo dos
anos, tem desempenhado importante
papel na divulgação das experiências de
extensão
universitária
e
na
disseminação
do
conhecimento
construído a partir destas experiências.
Este número da Revista Interagir marca
um processo de revitalização da
Revista, de definição de novos
compromissos e a busca da qualidade
editorial que a extensão merece.
Cumpre, assim, um papel
relevante na consolidação da política
nacional de extensão e na demarcação
da contribuição que a extensão tem nos
processos de formação, na constituição
de redes sociais, na provocação,
elaboração e implementação de políticas
públicas, na constituição dialógica de
saberes.
Neste número da revista
apresentamos
trabalhos
que
contemplam várias áreas temáticas da

extensão, conforme definição de nosso
Fórum de Pró-reitores de Extensão das
Universidades Públicas Brasileiras.
Deste modo, garantimos mais um
espaço para o encontro de indivíduos e
coletivos, compartilhando as realizações
da extensão e ampliando a potência do
trabalho articulado em redes de
conhecimento e ação comprometidos
social e politicamente.
Como diz Boaventura de Souza
Santos, “Hoje não se trata tanto de
sobreviver, mas de saber viver. Para
isso é necessária uma outra forma de
conhecimento,
um
conhecimento
compreensivo e íntimo que não nos
separe e antes nos uma pessoalmente ao
que estudamos.” (p.53)i
Portanto, com o anseio de que os
artigos,
relatos
e
entrevista,
apresentados nesse número contribuam
para nos unir mais solidariamente na
construção de um conhecimento
emancipatório, desejamos a todos uma
boa leitura e um mergulho em tantos
outros possíveis que as realidades
descritas aqui nos trazem.
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