Apresentação

É com grande satisfação que apresentamos o número 16/2011 da revista INTERAGIR – pensando a extensão.
Esta revista – editada há anos – representa mais um veículo de divulgação do trabalho
realizado em extensão universitária.
Desta forma, cumpre o papel de disseminar as ideias, conceitos e experiências acumulados na extensão.
A disseminação destes constructos é fundamental para a defesa da extensão universitária que temos feito.
A extensão, por ser atividade acadêmica,
colabora de forma inequívoca para a construção de novos conhecimentos, circulando esses
saberes em ambientes diversificados, estabelecendo diálogo com outros saberes existentes na
sociedade e desta forma enriquecendo o repertório de estudantes e docentes para que possam
responder às situações desafiadoras do mundo
contemporâneo. Por outro lado, o diálogo da
Universidade com tantos e variados cenários e
grupos sociais amplia nossa capacidade de tradução das linguagens que portam esses saberes
acumulados na experiência cotidiana de todos.
É preciso que as experiências exitosas na
extensão, as formas possíveis de articulação da
mesma com o ensino, com a pesquisa, com outros espaços sociais, institucionais ou não, sejam conhecidos e provoquem, desafiem outras
experiências. A troca, o compartilhamento
fortalecem as práticas extensionistas e nos ajudam a descobrir e redescobrir caminhos.
Os meios de divulgação precisam existir,
aumentar em número e qualidade e o FORPROEX vem experimentando acolher, estimular e qualificar publicações e periódicos que se

voltem para a temática da extensão, veiculando sua produção.
A Revista Interagir, uma das poucas revistas exclusivas de extensão indexada e avaliada
como Qualis sente-se desafiada a permanecer
avançando em seu papel difusor da extensão e
em articular-se com as demais publicações para
o mútuo enriquecimento.
Temos buscado esse processo de qualificação com mudanças substantivas na organização editorial da revista, seu conselho editorial,
captação de recursos e atualmente formamos
um grupo interinstitucional formado pelas universidades e institutos públicos do Rio de Janeiro para análise de possibilidade de tornar a
Interagir a revista de extensão do estado.
Seguimos. Lutamos.
A qualificação e o reconhecimento da
extensão é uma luta coletiva, generosa e democrática. Temos aprendido muito com esses
espaços de compartilhamento.
Desejamos seguir lutando pela extensão
universitária e colocamos a Revista Interagir
como mais um veículo para a difusão de nossas
conquistas.
Esperamos que este número convide o
leitor a mergulhar no conhecimento produzido pela extensão, sentir-se participante destas
experiências e desejoso de partilhar as suas próprias vivências.
Neste número, apresentamos dez artigos e
a entrevista com o Dr. Ugo Di Capua, arqueólogo da Fundação Restoring Ancient Stabiae
de Castellamare di Stabia que co-organizou
com a UERJ a exposição Além de Pompeia:
redescobrindo os encantos de Stabiae.
Boa leitura a todos!
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