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EDITORIAL
Palavras do Magnifico Reitor 2020/2024, Prof. Dr. Dilmar Baretta
A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), assim como outras Universidades, são
geridas pela extensão, ensino e a pesquisa, de forma indissociável, como preconiza o Art. 207
da Constituição Federal.
Percebemos assim, que as ações extensionistas assumem um papel estratégico, formando uma
ponte entre a Universidade e a sociedade, num processo dialógico, permitindo retribuir o
esforço de cada cidadã e cidadão para a manutenção do ensino superior público.
Nesse sentido, as ações do Núcleo Extensionista Rondon (NER/UDESC), têm assumido
importante papel no cumprimento da função social da nossa instituição. Papel esse, apresentado
nesse Dossiê comemorativo aos 10 anos do NER, que retrata um pouco da sua trajetória nesse
período.
Por fim, destacamos a importância da troca de experiências entre o NER/UDESC, a sociedade
e comunidade acadêmica, frente aos desafios vivenciados no dia a dia das comunidades e dos
gestores, fortalecendo a parceria entre os municípios catarinenses e a UDESC – a universidade
dos catarinenses.
Palavras do Pró-reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, Prof. Mayco Morais Nunes
A dimensão da extensão universitária está no DNA da UDESC, a legítima Universidade dos
catarinenses. Por meio de uma política institucional de apoio e fomento, promove a integração
e o desenvolvimento regional nas mais variadas ações de extensão. Somos uma das
Universidade no Brasil que mais apoia suas ações de extensão, seja através de bolsas, e por
meio de recursos financeiros aplicados diretamente sob a ótica de seus coordenadores.
Nesse contexto, temos que valorizar e ressignificar a grandiosidade do Núcleo Extensionista
Rondon (NER/UDESC). O NER que surgiu de uma necessidade de ampliar os territórios de
interação da Universidade para com a sociedade, hoje se apresenta como estratégico na
promoção, validação e consolidação dos conhecimentos gerados pela UDESC nos diversos
municípios catarinenses. A sua articulação permite que a UDESC se faça presente para e nas
comunidades, mesmo em locais em que os Centros de Ensino não se fazem presentes. Por isso,
o fazer extensão se faz presente antes, durante e após as diversas operações realizadas por
professores/as, alunos/as e técnicos/as de nossa Universidade. O NER, é um grande alicerce da
instituição em promover a extensão de qualidade, com o propósito de transformar realidades,
através da troca de experiências entre extensionistas e membros da comunidade. Estamos certos
que, embora milhares de pessoas participantes das ações do NER, em mais de 50% dos
municípios catarinenses, estamos apenas começando. Começando no caminho certo, o caminho
da Extensão Universitária.
Florianópolis, 29 de junho de 2021.
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