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EDITORIAL
A comunicação entre os extensionistas, sobretudo daqueles atuantes em universidades, tornase, no atual momento, de grande importância na medida em que são estabelecidas estratégias de
fortalecimento da política de extensão universitária na formação do graduando nas IFES, como previsto
no Plano Nacional de Educação.
Sintonizada com essa responsabilidade, a Revista ELO: Diálogos em Extensão, a partir da
publicação do número 2 (volume 4), inaugura algumas alterações em curso do periódico, buscando
aumentar a visibilidade, a agilidade no processo de publicação e o impacto de suas publicações por
meio de indexações em bancos de dados. Nesse sentido, em 2015 a Revista passou a usar o Sistema
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER/OJS). Uma das vantagens de se utilizar esse sistema é o
fato de se tornar o processo de editoração do periódico totalmente automatizado, permitindo maior
agilidade no processo de publicação desde a submissão inicial, passando pelo estágio de avaliação
dos pareceristas até a publicação e disponibilização on line dos trabalhos, simplificando o tempo e
aumentando a transparência desse processo. O SEER também permite aos autores a opção de busca
e de recuperação do resumo e do texto completo em PDF, além de informar os leitores sobre as
atualizações e novas edições da revista.
O presente número da ELO: Diálogos em Extensão reúne oito textos, sendo a primeira seção
referente a artigos com três trabalhos e, posteriormente, cinco relatos de experiência. Os trabalhos
publicados exaltam espaços universitários que, ao longo dos anos, têm proporcionado a realização de
projetos envolvendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
O artigo “Discussão sobre a atuação das ITCPs na região sul do Brasil” trata-se de uma
abordagem sobre a atuação das Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) na
região sul do Brasil por professores da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus
Cerro Largo, RS. Essa análise faz-se importante, uma vez que, em várias universidades brasileiras, as
ITCPs constituem espaço para a prática extensionista, possibilitando a aproximação de professores e
estudantes com a sociedade.
Os Programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) também têm se constituído como outro
importante espaço dentro das universidades para a articulação na dinâmica de extensão universitária
com reflexões acerca da produção de conhecimento. Nesse campo, no artigo “Núcleo de educação
de adultos: perspectivas e desafios”, os autores relatam o trabalho realizado dentro do Núcleo de
Educação de Adultos (NEAD) da Universidade Federal de Viçosa com práticas de EJA.
O terceiro artigo “O revelar das vozes da boca da mata” apresenta um projeto, que emprega a
metodologia de pesquisa-ação, realizado por extensionistas da Universidade Federal de Sergipe junto
às famílias de seis assentamentos rurais localizados no município de Nossa Senhora da Glória, no
estado de Sergipe, no campo de direito humano.
Como relatos de experiência, no trabalho intitulado “Engenharia Pública: da necessidade social
e urbana à experiência de engenharia civil e arquitetura”, extensionistas do curso de engenharia da
Universidade Federal de Viçosa atuam junto à comunidade buscando soluções economicamente e
tecnicamente viáveis no campo da engenharia civil e arquitetura, fomentando a aprendizagem prática
dos estudantes.
O relato “Ginasticando: parcerias e possibilidades da ginástica na comunidade”, descreve um
projeto de extensão que leva ao ambiente escolar práticas de educação física, sendo essas adaptadas
às demandas do município de Diamantina, MG.
Dois relatos referenciam a prática da literatura em projetos extensionistas, ambos são contribuições
oriundas do estado Rio Grande do Sul. No primeiro intitulado “Literatura e extensão: processo essencial
na formação de leitores”, as extensionistas relatam a prática de cursos de extensão na área de literatura,
cursos esses que visam despertar e estimular a prática da leitura na comunidade. Em “Integração
universidade-comunidade por meio da literatura”, é relatada a prática de extensão por meio do curso

Literatura: leituras e ensino com enfoque na produção literária contemporânea, compartilhando a
experiência adquirida durante a preparação, realização e avaliação do curso.
Por fim, o relato “Uso de cupins (Isoptera: Insecta) como ferramenta no ensino de ciências e
educação ambiental”, os extensionistas universitários participam de projeto junto às crianças do ensino
fundamental mostrando a importância dos insetos para o meio ambiente a partir da discussão de
aspectos relacionados aos cupins.
Esperamos assim, que possamos continuara contribuir com os próximos números do ano 2016
no sentido de divulgar os trabalhos de extensão universitária e agradecemos a todos os membros do
comitê editorial, consultores ad hoc e autores, que têm contribuído para o avanço da melhoria da
Revista e o seu fortalecimento no meio acadêmico. Convidamos também a todos os leitores da Revista
para que enviem seus trabalhos.
Uma boa leitura a todos!

João Paulo Viana Leite
Editor
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