Apresentação

A Sub-Reitoria de Extensão e Cultura e o
Departamento de Extensão da UERJ apresentam o 15º número da Revista Interagir.
Entendemos que a extensão universitária
cumpre importante papel na produção e difusão do conhecimento e nos processos de formação profissional. A divulgação e circulação
das experiências de extensão universitária ampliam o debate relativo às diversas áreas do conhecimento e do agir humano, estimulando a
reflexão acerca da contribuição das universidades no cotidiano da sociedade, nos movimentos sociais, na formulação de políticas públicas.
A força crescente da extensão universitária, seus processos de organização e institucionalização precisam de meios de difusão das
ideias e ações que constituem sua identidade e
inter-relação com os demais processos internos e externos à universidade.
A Revista Interagir cumpre, assim, o objetivo de dar visibilidade e viabilizar a troca
de experiências extensionistas de todo o país.
Para tal, ampliamos o acesso a seus artigos, editando-a em meio físico e digital.
Reafirmamos, deste modo, a vivacidade,
inovação e capacidade de tradutibilidade das
muitas e enriquecedoras práticas de extensão
que se desenvolvem nas universidades brasilei-

ras. Longe de pretendê-las modelares a serem
copiadas por territórios afora, queremos que
sejam desafiadoras do repensar a extensão e sua
contribuição.
Neste número da revista apresentamos
trabalhos que contemplam várias áreas temáticas da extensão, com predomínio de artigos
na área do meio ambiente. Tema de alta relevância e sempre atual com todos os dilemas e
desafios que nosso modo de andar a vida vem
produzindo sobre a saúde de indivíduos, coletivos e do próprio planeta.
A Universidade, ao assumir ações e intervenções compartilhadas com outros grupos
sociais, soma-se à construção de novos e transformadores processos da vida humana. Não é
soberana no ditame dos procedimentos a seguir,
mas partilha o compromisso e a responsabilidade social e política com o mundo e com a vida.
Parte deste compromisso se expressa na
consolidação de estratégias para o compartilhamento das experiências acumuladas.
Esperamos, assim, que este número da
revista desafie nossos leitores e os estimule a
contar suas próprias vivências, ampliando a
roda de conversa, ampliando nossos horizontes, para ampliar, por fim, o prazer de fazer e
conhecer a extensão.
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