Editorial

A diversidade de temas abordados
nos trabalhos publicados no número 13 da
Revista Interagir evidencia a riqueza da
produção extensionista das universidades
brasileiras. Neste número, passamos a
identificar a área temática e a linha de
extensão dos trabalhos, conforme o sistema
de
classificação
proposto
pelo
FORPROEX. Há artigos e relatos nas áreas
de Cultura, Direitos humanos e justiça,
Educação, Meio ambiente e Saúde.
Entretanto, o leitor perceberá facilmente
que nas ações que eles descrevem, nas
preocupações que eles refletem e nos
novos modos de ensinar, aprender e
produzir conhecimento que eles propõem,
existe uma interação com outras áreas
temáticas. Assim, além de cumprirem o
papel de articular a universidade com a
sociedade, promovem o diálogo entre
diferentes disciplinas e áreas do
conhecimento.
Destacamos também o fato de a
revista Interagir permanecer como um
espaço de divulgação da produção
acadêmica extensionista nacional, uma vez
que os autores dos trabalhos publicados
estão vinculados a instituições de ensino e
pesquisa de diferentes regiões do país e
não apenas à UERJ.
Além de artigos e relatos de
experiências, o número 13 da nossa revista
contém uma entrevista com o presidente da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro – FAPERJ, Professor

Ruy Garcia Marques. A entrevista foi
motivada pelo lançamento, neste ano, do
primeiro edital da FAPERJ específico para
o apoio a projetos de extensão e pesquisa
(EXTPESQ-2010). Estamos certos de que
a experiência da FAPERJ será bem
sucedida, levando à abertura de novos
editais EXTPESQ muito em breve, e
esperamos que o conteúdo dessa entrevista
e o sucesso do EXTPESQ-2010 incentivem
o apoio financeiro à extensão por outras
FAPs.
É importante registrar ainda que
este número da revista Interagir é resultado
de um trabalho coletivo que envolveu a
direção,
os
coordenadores
e
os
funcionários do Departamento de Extensão
da SR-3/UERJ, bolsistas PROATEC desse
mesmo departamento e também a direção e
os funcionários da Gráfica da UERJ.
Finalmente,
agradecemos
aos
pesquisadores e extensionistas que
generosamente atenderam ao nosso convite
para avaliar os trabalhos submetidos à
revista para publicação. Sem a sua
contribuição não teria sido possível atingir
o padrão de qualidade editorial que a
extensão merece, e que temos nos
esforçado em alcançar, conforme destaca a
Profa. Regina Henriques na apresentação
da revista.
Até o número 14!
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