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EDITORIAL

Com alegria, entregamos à Comunidade acadêmica e à Sociedade mais uma
edição da Cidadania em Ação, dedicada a publicar artigos, relatos de experiência,
resenhas e comunicação de ações voltadas à extensão das instituições de ensino
superior.
O volume 5, número 2 de 2021, teve como proposta inicial publicar um dossiê
com artigos das áreas de Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia e Ciência da
Informação. No entanto, não foi possível cumprir com a meta estabelecida para esse
dossiê, mas a Cidadania em Ação, cumpre mais uma vez, a responsabilidade de divulgar
os artigos e relatos de experiência que a compõe, honrando o compromisso com os
autores, a Comunidade Acadêmica e a Sociedade em comunicar e divulgar os resultados
das Ações, Projetos e Programas de Extensão. Os artigos dessa edição compreendem as
áreas propostas para o Dossiê, bem como outras áreas do conhecimento, visto que a
interdisciplinaridade é o foco desse periódico. Assim, esta edição apresenta os seguintes
artigos:

● Aspectos teóricos-metodológicos para o ensino de exposições virtuais: análise
da exposição curricular Noia, dos autores Renata Padilha e Thainá Castro Costa
Figueiredo Lopes;
● Construção de vídeos educativos sobre o uso de questionário on-line na pesquisa
com seres humanos do autor Raphael Ilidio Arduini;
● Reverberações de atividades de extensão em um polo semipresencial de
educação à distância: Botânica como tema de indissociabilidade dos autores
Anderson dos Santos Portugal e Vinicius dos Santos Moraes;
● Construindo pontes para a travessia da pandemia do novo Coronavírus:
experiências de uma Liga Acadêmica dos autores Sabrina da Silva França, Aline
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Maria Melo Pinto, Lidia Cristina Monteiro da Silva, Caio San Rodrigues, Emília
do Nascimento Silva e Luena Brena Almeida da Silva.

Esta edição é composta pelos seguintes Relatos de Experiência de Projetos,
Programas e ações de extensão:

● CINEPET na quarentena: adaptação, realização e reflexos sociopolíticos das
autoras Laís Batista Melo e Maria da Glória Serra Pinto de Alencar;
● Análise das unidades de conservação no município de Aparecida de Gioânia:
relato de uma experiência de extensão universitária, do autor Alex Mota dos
Santos;
● Divulgação científica em tempos de pandemia: podcast Biblioque? presente dos
autores Danielly Oliveira Inomata, Carlos Lima da Silva Júnior, Tatiane Batani
Sampaio e Matheus Freitas da Silva;
● Feira de Ciências: relação entre a extensão universitária e a formação docente
dos autores Edemar Bendetti Filho, Lorena Alves Rodrigues e Isadora
Nascimento Fernandes;
●

Projeto Horta Escola e sua atuação em Campo Grande-MS: atuação, desafios e
percepções dos autores Lucas Castro Torres, Antonio Paulo Nunes de Abreu,
Francilina Araújo Costa e Paula Alessandra da Silva.

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.
Esta edição traz a contribuição do autor Pablo Jacinto com a Resenha do livro
Periperi: planta de junco que tem história, que apresenta a importância desta obra
para a sociedade soteropolitana e para o país.
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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 manuscritos e convidamos a todes
para que continuem a contribuir com nosso periódico para que juntos possamos
continuar a divulgar a Extensão no Brasil e na América Latina.

Ana Maria Pereira
Igor Soares de Amorim
Editores-Chefe.
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