apresentação

A relação transformadora entre universidade e sociedade insere-se num conjunto de
desafios que carece de aperfeiçoamento permanente. O processo educativo, cultural e científico deve articular ensino, pesquisa e extensão, solidificando a formação de sujeitos
mais conscientes, críticos e inovadores.
A extensão universitária, em comunhão
com o ensino e a pesquisa, posa como suporte
sustentável nas universidades pois que, contribuindo com seu papel transformador, permite que cidadãos brasileiros, em formação universitária, sejam capazes de intervir, ética e
criticamente, na sociedade.
A Revista Interagir, em sua 5 edição,
apresenta dois toques muito especiais. Primeiramente por colocar em evidência duas
temáticas tão candentes como Cultura e Comunicação. Os escritos, resultantes das atividades extensionistas, cotejados neste número,
vão além quando propõe uma reflexão
enriquecida acerca desses dois eixos temáticos:
os Ensaios A visão verbal ou a verbalização visual e Comunicação comunitária e suas ferramentas; os Artigos A extensão universitária como
atividade fim; A cultura como matriz de significação; Entre Rosseau e Kubrick, contadores da
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Bahia: uma experiência de extensão universitária;
Cidade-galeria: o ambiente urbano como espaço
comunicação, sociabilidade e de produção artístico-imagética no mundo contemporâneo; Conhecimento e arte; A extensão na Mangueira: comunicação, cidade e comunidade; NEPEC: Construindo a geografia cultural no Brasil; os Relatos
Educando na diversidade para a cidadania: um
relato de experiência; Cultura: o espaço/tempo das
relações humanas; A metodologia do planejamento participativo na prática de educação popular e
saúde no projeto de extensão "Aprendendo e Ensinando com o Alto Simão"; Relato de experiência
etnográfica — Projeto "Arte Guarani Mbyá do Rio
de Janeiro"; Palco acadêmico — protagonistas: ensino, pesquisa e extensão; Repensando os caminhos
da cultura grega: sua inserção e impacto na extensão; a Resenha Jogo duplo de simulacros e, a seção Diálogo O mal estar na civilização na atualidadP, são prova deste desafio e investimento.
O segundo toque, não menos relevante,
é que dar continuidade a este importante canal de publicação vem confirmar o destacado
papel desempenhado pela extensão no campo
do saber, aqui refletido através da difusão dos
diferentes conhecimentos, produzidos no âmbito da comunidade acadêmica e pela extensão.
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