CARTA AO LEITOR

A Extensão Universitária, juntamente com o ensino e a pesquisa, possibilitam que a
UNESP, com sua característica multicampi, consolide o seu compromisso e responsabilidade
social mediante a extensão de seus trabalhos e atividades nas diferentes cidades onde estão
localizadas suas Unidades Universitárias e Campi Experimentais.
Essa forte vocação extensionista da UNESP abre espaço a uma crescente
aproximação entre comunidade e universidade, fazendo com que docentes, discentes e
técnico-administrativos repensem seus papéis de construtores e co-participantes do
conhecimento gerado pelas diferentes atividades extensionistas realizadas.
Nesse sentido, mediante ações de extensão universitária são realizadas pesquisas que
possibilitam o repensar do ensino, geram novas ações extensionistas, e, consequentemente,
novas pesquisas numa práxis dinâmica e criativa, fortalecendo os laços dessas dimensões
“indissociáveis”.
Olhar a extensão universitária sob esse novo paradigma fortalece os meios de
divulgação científica, papel esse desempenhado pela RCE, que cada vez mais é procurada
como veiculo de socialização do conhecimento gerado nessa área. Esse dado é confirmado
pela grande busca da RCE como espaço acadêmico para divulgação das atividades de
extensão universitária das diferentes universidades brasileiras.
Os desafios que a RCE enfrenta atualmente estão relacionados à qualificação deste
periódico por órgãos e agências de fomento com confirmado mérito avaliativo. Acrescido a
isso, outro objetivo consiste em minimizar a endogenia quanto às publicações, abrindo
espaço para que profissionais de outras universidades que realizem ações extensionistas
possam divulgar suas produções resultantes de projetos e de atividades de extensão
universitária.
Assim, convidamos o leitor para dividir conosco o conhecimento produzido neste
número da RCE de diferentes ações extensionistas, esperando que todos sejam
sensibilizados quanto ao papel fundamental que a Extensão Universitária realiza na
Universidade Brasileira.
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