EDIÇÃO ESPECIAL

Prezados (as) Leitores (as),

Apresentamos essa edição especial da Revista Extensão em Ação, da Universidade
Federal do Ceará, sobre a temática da primeira infância.
A UFC, em 2014, realizou um projeto de parceria e convênio com a Fundação Maria
Cecília Souto Vidigal e a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP), para a
formação de profissionais da rede de assistência à saúde pública de Fortaleza.
Nessa oportunidade, profissionais das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social,
que trabalham diretamente no Programa Cresça com Seu Filho, uma iniciativa do Gabinete da
Primeira Dama de Fortaleza, do Instituto da Primeira Infância (IPREDE) e do Núcleo de
Estimulação Precoce (NUTEP), participaram de um processo de formação e capacitação no
Curso de Extensão sobre Formação em Desenvolvimento Infantil.
Na ocasião, 22 profissionais compartilharam atentamente vivências e conhecimentos
acerca do que há de mais atual sobre teoria e prática no cuidado à Primeira Infância e Gestão
Pública. A partir dessa experiência, dez projetos apresentados ao final do curso foram
selecionados para que fossem divulgados, em formato de artigo, nesse periódico.
A UFC, atenta ao que vem sendo apresentado sobre a importância da atenção às
crianças, desde a gestação aos seis anos de vida, período crucial para a base em sua formação
social, emocional, cognitiva e afetiva, oferece esse material produzido com muito zelo e
atenção por aqueles que dedicam, de forma competente, atenção à saúde das crianças no Estado
do Ceará.

Cordialmente,

Profa. Márcia Maria Tavares Machado
Pró-Reitora de Extensão da UFC
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Frutos de uma semente

Um olhar cuidadoso e comum para a formação de quem atua diretamente com as
gestantes, as crianças pequenas e suas famílias foi fundamental para o início desta parceria
entre a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo (EEUSP) e a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, para o desenvolvimento do
Curso de Extensão sobre Formação em Desenvolvimento Infantil. Uma parceria que não seria
possível sem a fundamental participação e compromisso da Prefeitura de Fortaleza com o
Programa Cresça com seu Filho, do Instituto da Primeira Infância (IPREDE) e o Núcleo de
Estimulação Precoce (NUTEP).
Nós, da Fundação Maria Cecilia, acreditamos que o melhor caminho para políticas
públicas realizadas com consistência e qualidade passa pela aproximação da pesquisa e da
prática acadêmica e seus resultados da capacitação de profissionais e da formulação de
políticas.
Nossa expectativa é de que este curso de extensão possa crescer, multiplicar-se e criar
novas parcerias Brasil afora para que mais profissionais tenham a oportunidade de ampliar seus
conhecimentos, práticas e habilidades, transmitindo a famílias e crianças aquilo que nós
acreditamos: desenvolver a criança é desenvolver a sociedade.
Ao unir ideais, conhecimento e práticas ao desejo de fortalecer a sociedade por meio
de nossas crianças e dos adultos que, de alguma maneira, olham por elas, investimos esforços
em formar pessoas capazes de levar o Brasil a caminhos promissores, com mais oportunidades,
igualdade e justiça. Parabéns, Fortaleza! Parabéns, Ceará!

Um abraço,

Eduardo de C. Queiroz
Diretor Presidente
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal

