EDITORIAL
60 ANOS DA UFC
É com grande honra que a Revista Eletrônica, da Pró-reitoria de Extensão da
UFC, renova o compromisso de publicação e divulgação da dinâmica
extensionista universitária do findo ano letivo de 2014, justo no momento em
que se compartilha, com bastante distinção, a comemoração dos 60 anos de
funcionamento da Universidade Federal do Ceará - UFC.
Componente do mister educacional transformador junto à comunidade, a PróReitoria de Extensão conjuga-se aos esforços de toda a administração da UFC,
para fortalecer e ampliar o compromisso de formar pessoas socialmente
comprometidas e responsáveis. Dessa forma, procura inserir os alunos,
professores e técnicos na realidade vivenciada por cada membro de uma
comunidade e sua coletividade, no contexto de programas e projetos de
extensão, contribuindo para a reflexão crítica e dialogada com as teorias
estudadas em sala de aula e a vida “como ela é”, na realidade.
Para celebrar estes 60 anos da história da UFC, este número da Revista
Extensão em Ação destaca em sua arte ilustrativa, na capa, a imagem do
personagem central para a criação e consolidação desta Universidade: o
Primeiro Reitor da UFC, Professor Antônio Martins Filho, que a dirigiu durante
quatro mandatos, com uma duração de treze anos.
Com sua visão futurista e de contribuição para o desenvolvimento local e
regional, o Reitor Prof Martins Filho trouxe para o Ceará uma Universidade que
retrata muito do contexto cearense, mas nunca esquecendo de ampliar o seu
olhar para o país e para o mundo. Aqui, muitos profissionais foram formados, e
dão sua contribuição inestimável ao progresso regional e um diálogo crítico
sobre os valores éticos e morais na construção de uma sociedade mais
igualitária e justa.
A presente Edição (V.2,Nº 7) compõe-se de 11 títulos previamente analisados
por professores ad hoc e selecionados pelos editores, dentre os muitos
recebidos pela Coordenação da Revista. Nesse caminhar pela Revista, o leitor
também poderá conhecer trabalhos que são realizados por professores e
alunos desta Universidade. Alguns deles, foram destaque no XXIII Encontro de
Extensão do EU2014.
Fica aberto o convite aos nossos alunos, técnicos e professores para que
enviem suas contribuições para esta Revista, através do endereço eletrônico
www.revistaprex.ufc.br .
Esta é mais uma oportunidade de conhecermos muitos dos programas e
projetos que dialogam dia-a-dia com a comunidade cearense e que fazem um
papel acolhedor do conhecimento que é gerado tanto em sala de aula, como
no campo da vida prática. Deleitem-se dessa leitura e comemorem conosco
esses 60 anos de criação dessa Universidade que faz uma bela história de
vida!
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