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Apresentação
Renovação é uma boa palavra para termos em nosso dicionário particular em
2017. Se o período atual tem sido de muitas turbulências para as universidades
públicas brasileiras, é certo que vivemos em tempos nos quais a criatividade e a
persistência exigirão muito mais de todos nós. Afinal, é muitas vezes nos momentos
mais complicados que reafirmamos nossas convicções e estabelecemos a postura
necessária para encarar os grandes desafios que temos pela frente.
A 14ª edição da Revista da Extensão traz em si essa característica. A escolha de Liliane
Ferrari Giordani como entrevistada não se deu por acaso: uma professora jovem,
cheia de coragem e atitude para encarar os novos tempos, por mais difíceis que eles
estejam se mostrando. Ao mesmo tempo, uma docente de trajetória extensionista
brilhante na UFRGS, tendo no seu tão conhecido Lobogames um projeto que
representa de maneira perfeita muito do melhor que temos em nossa Extensão:
dinamismo, interdisciplinaridade e intensa troca com a comunidade.
Se a renovação tão bem expressada na conversa com a Profª Liliane é fundamental,
é sempre importante termos em vista outros conceitos já conhecidos, mas que são
muito caros à Extensão da UFRGS. A inclusão social, um dos principais, está muito
bem retratada no artigo sobre o projeto “Memórias da Vila Dique”. E, como inclusão
social também se faz com acessibilidade, falar dos Jogos Paralímpicos de 2016 e do
trabalho do projeto INCLUIR também é extremamente importante.
Todos esses conceitos estão retratados nesta revista. Renovação, inclusão,
acessibilidade, cultura e arte. Nos destaques do último Salão de Extensão, além
de tudo isso, a riqueza de nossa Extensão se faz presente com trabalhos nas áreas
de ciência, cidadania e saúde, entre outros. Se os tempos que estão chegando
prometem ser de dificuldades, os nossos extensionistas nos dão a esperança de que
temos força para superá-las, e nas mais diversas áreas e frentes de batalha.
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