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EDITORIAL

Cidadania em Ação, é um periódico dedicado a publicar artigos, relatos de
experiência, comunicação de ações voltadas a extensão das instituições de ensino superior
no Brasil. Por essa característica, tem como foco a interdisciplinaridade, visto que a
Extensão tem suas ações desenvolvidas em todas as áreas e campos do conhecimento.
Assim, o volume 2, número 1 de 2018, apresenta os artigos e relatos de
experiência que o compõe, honrando o compromisso com os autores e a Comunidade
Acadêmica em divulgar e comunicar os resultados das Ações e Programas de Extensão à
sociedade. A seguir, uma breve apresentação dos artigos e relatos dessa edição.
O artigo intitulado: As ações de extensão e cultura na Universidade Estadual
do Norte do Paraná, 2014 a 2017 apresenta as ações desenvolvidas na UENP nesse
período, como responsáveis pela construção do diálogo entre a universidade e a sociedade
regional.
Com o título Potencialidades formativas na extensão universitária, os autores
abordam o “percurso da extensão universitária e os diferentes significados que assumiu
ao longo do tempo e busca entender como os acadêmicos compreendem a extensão
universitária, bem como o que ela representa para sua formação”. Essa abordagem faz um
resgate histórico da extensão no Brasil, e sua significação para as universidades e a
sociedade, em especial para os acadêmicos.
Sob o título A brasilidade dos brasis: ciência, educação patrimonial e cultura
material no brasil (1937 -1945), o autor analisa a valorização do patrimônio histórico
no Brasil, e faz “uma reflexão sobre as ações patrimoniais que buscavam ensinar a
valorizar o patrimônio nacional”.
O artigo intitulado A Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) e a
extensão universitária: ressignificando a práxis acadêmica na UNEB campus xi –
serrinha, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) apresenta a ação de extensão
voltada para a terceira idade, com importantes discussões sobre a extensão universitária
e a realidade dos idosos no Brasil.
Sob o título Perspectivas do ensino de história: atividades extensionistas no
ensino fundamental em Iguatu-CE, os autores apresentam o Projeto de Extensão da
Universidade “Ensino de História e Consciência Histórica no ensino fundamental I: apoio
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pedagógico aos alunos do Santo Antônio em Iguatu-Ce”. O referido projeto “propõe a
inserção de estudantes do curso de pedagogia em uma atividade direcionada para o
benefício dos alunos através de ações educativas popularmente denominada pelos pais
dos mesmos de “reforço escolar comunitário”. Esta interação entre as duas partes
(universidade e comunidade), acontece a partir de uma demanda historicamente situada
das camadas menos favorecidas no ambiente universitário como espaço de atendimento
interdisciplinar.”
Na sequência e concluindo a seleção dos artigos Atenção à saúde do homem na
Unidade de Saúde da Família Salobrinho II analisa as dificuldades e impedimentos do
acesso do homem na procura por atendimento à Unidade de Saúde da Família Salobrinho
II no município de Ilhéus-BA.
Após os artigos são apresentados os Relatos de experiência de Projetos e ações de
extensão, intitulados:
•

Relato de experiência na capacitação em atendimento odontológico de
urgência e emergência;

•

Disfunção temporomandibular: prevenção e tratamento;

•

A importância da conscientização do consumidor sobre termos
alimentares: projeto de extensão com alunos do ensino fundamental;

•

Projeto de extensão “SAMU nas Escolas”: uma estratégia pedagógica
para redução dos trotes em Senhor do Bonfim, Bahia;

•

Realidade Latino Americana: relato da viagem para a Argentina e
Chile;

•

Relato de experiência da organização de um evento sobre Fissura
Labiopalatina por uma Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica de
Fortaleza;

•

Urgência e emergência: juntos somos mais fortes;

•

A percepção da pessoa idosa em relação a sua família: relato de
experiência.

Os relatos apresentados trazem importantes contribuições à Extensão, pois
descrevem os resultados das ações desenvolvidas sob a perspectiva dos autores e dos
participantes da sociedade – sujeitos dos Projetos e ações realizadas junto à sociedade.
Cidadania em Ação: Revista de Extensão e Cultura, Florianópolis (SC), v. 2, n. 1, jan./jun. 2018.
2

CIDADANIA EM AÇÃO

ISSN 25946412

Assim, a Cidadania em Ação: Revista de Extensão e Cultura, cumpre sua
função, disponibilizando a comunidade acadêmica o resultado de ações de extensão
realizadas nas diversas Instituições brasileiras.
Agradecemos aos autores que enviaram seus trabalhos e convidamos a todos para
que continuem a contribuir com nosso periódico para que juntos possamos continuar a
divulgar a Extensão no Brasil.

Ana Maria Pereira
Editora-Chefe.
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