EDITORIAL
Mostre o que você faz!
A Extensão Universitária Brasileira vem alcançando resultados surpreendentes nos
últimos anos, seja pela sua atuação como estratégia de aproximar os conteúdos abordados em
sala de aula com a prática e a realidade vivida pelas comunidades, seja por uma necessidade de
tornar mais claro o papel de diálogo aproximado da academia com a sociedade.
Conhecer de perto as ações que são cadastradas numa pró-reitoria de extensão nem
sempre é uma realidade vivida pela comunidade acadêmica. Propor ações práticas para que os
alunos, servidores técnicos-administrativos e docentes conheçam o que a universidade faz no
dia a dia, torna-se necessário para dar mais visibilidade àquilo que é, muitas vezes, invisível
aos olhos dos que convivem nos campi universitários. Uma dessas estratégias de disseminação
de programas e projetos que dialogam com as comunidades, passa a ser a divulgação em
periódicos impressos ou com acesso online.
Na Universidade Federal do Ceará, a Revista Extensão em Ação vem se destacando
pela qualidade de artigos que são publicados, apresentando diversos relatos de experiências e
pesquisas que são realizadas, a partir de vivências que integram o ensino, a pesquisa e a
extensão. Com a formação de um núcleo editorial qualificado, que acompanha os avanços que
vem sendo feitos para dinamizar o processo de publicação on-line, com rigor na formatação dos
artigos, periodicidade semestral, a Revista Extensão em Ação vem ganhando notoriedade e
alcançando a elevação do Qualis Periódicos para a classificação B2 (conforme relatório parcial
QUALIS/CAPES, publicado 19 de julho de 2019).
Como política de avanços na disseminação do conhecimento, a Universidade Pública
deve priorizar, no seu planejamento, a estruturação de equipes que consigam, de forma
permanente e profissional, conduzir a dinâmica e o processo para a formatação de artigos, com
o rigor necessário para alcançar o público em geral, especialmente o acadêmico e o social.
A cada número que é editado, percebe-se que a Revista Extensão em Ação vem nos
oportunizando chegar mais perto das ações que estão sendo desenvolvidas na Universidade
Federal do Ceará. Para isso, cada um deve olhar os detalhes práticos que são anunciados em
cada artigo publicado, referência das ricas experiências testadas em diversas áreas do
conhecimento, atuando em interdisciplinaridade e dando um enfoque claro de como essas ações
transformam, para o bem, a situação de vida de milhões de pessoas.
Esse é um convite para você tornar-se um leitor assíduo da Revista Extensão em Ação
e, quem sabe, desperte o seu interesse em divulgar aquilo que faz, em sintonia direta com as
comunidades!
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