Apresentação

Este número da revista Interagir: pensando a extensão pretende romper uma barreira
que tem sido vivida por muitos de nós que
fazemos, pensamos e defendemos a extensão
universitária.
O desafio de seguir no caminho de lutas
para o reconhecimento, valorização e institucionalização da extensão Universitária necessita de canais para o diálogo e para a circulação
das informações e do conhecimento produzido
a partir desta atividade acadêmica.
Porém este caminho da difusão científica
tem apresentado inúmeras dificuldades, dentre
elas a de qualificar seus periódicos e permitir
que tenham atrativos e cumpram seu papel de
difusores das ideias e experiências exitosas que
acumulamos na extensão universitária.
Neste sentido, cumprir as exigências para
publicações científicas muitas vezes esbarra nas
dificuldades cotidianas para garantirmos periodicidade, formato, agilidade e atualidade nas
matérias que circularão em cada número.
Nossas preocupações têm sido compartilhadas com outros editores de revistas de extensão, e as reuniões do Fórum de Pró-Reito-

res de Extensão (FORPROEX) tem buscado
apoiar estes processos, mas sabemos que ainda
há um longo caminho a ser percorrido.
Este número da INTERAGIR terá o papel
de reunir os artigos e demais seções para cumprirmos a meta que estabelecemos com nosso
corpo editorial de atualização das edições.
A valorização da extensão precisa ser
pensada como agenda estratégica na qual os
veículos de comunicação são ferramentas necessárias e fundamentais para o conhecimento
e reconhecimento dos avanços que temos obtido. Essa forma de agir reflete um pensamento
generoso, dialógico, democrático que perpassa
as ações na extensão universitária.
Sabedores que os caminhos apenas começam a se abrir e que teremos muitos e variados
percursos a traçar, compartilhamos com nossos
leitores estas produções, desejando que sejam
inspiradoras e desafiadoras, que estimulem outras
produções e que possamos, juntos, garantir os espaços para circulação da produção em extensão
universitária contribuindo desta forma com a
abertura de novos canais de diálogo e de projetos
cada vez mais interdisciplinares e coletivos.
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