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Disseminar experiências vivenciadas por pesquisadores, extensionistas e
profissionais que valorizam a Arte e Cultura, passa a ser uma tarefa básica e
primordial de uma Universidade Pública, que vem construindo saberes e promovendo
um diálogo permanente com a sociedade.
Um desses meios de comunicação e disseminação do conhecimento
apropriado e compartilhado, é a Revista Extensão em Ação, da Universidade Federal
do Ceará, que busca, de forma leve e próxima ao leitor, apresentar algumas
experiências que merecem ser divulgadas e conhecidas pelo público acadêmico e a
sociedade civil.
Temas abrangentes e atuais são apresentados nesta edição, a partir de
pesquisas realizadas e experiências de Extensão Universitária vivenciadas por
professores, técnicos administrativos, discentes da UFC e a comunidade. Dentre estas,
destacam-se as temáticas - Meio-Ambiente, com o relato de experiência sobre a
agricultura familiar; as relações homem-natureza; educação ambiental, todas
compartilhadas em comunidades do interior do Ceará (Sobral, Mundaú e Irauçuba).
Ao ampliarmos o olhar sobre a temática Saúde, somos instigados a ler sobre as
vivências dos profissionais de saúde que atuam em Unidades de Terapia Intensiva,
suas contribuições no cuidado neonatal e a relação profissional-paciente; Relato de
experiência de projeto de ação implantado junto a população de idosos, com foco de
atenção em relação aos acidentes, dentre os mais frequentes, as quedas. Discute-se a
necessidade do diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares, que vem crescendo
rapidamente entre os jovens e população em idade avançada e a importância da
participação dos graduandos no contexto da atenção básica, a partir do Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde).
Conscientes da necessidade de cada vez mais avançarmos nesse diálogo
permanente da academia, da sociedade civil, dos movimentos sociais, a Universidade
Federal do Ceará vem pautando esse debate, ao promover uma aproximação crítica
dos temas que permeiam a nossa sociedade. A Extensão Universitária, certamente,
busca essa participação mais aproximada entre os conteúdos discutidos em sala de
aula, com a realidade vivenciada pela população, procurando reduzir o hiato entre os
saberes clássicos/acadêmicos, com os saberes populares.
Convidamos os nossos professores, técnicos e estudantes para divulgar, nesse
veículo de comunicação, as suas vivências participativas, tornando, dessa forma, mais
visível as inúmeras experiências exitosas que vêm sendo construídas em nossa
Universidade.
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