
Chegamos ao número 24 e precisamos lembrar o que nos trouxe até aqui. A Revista da Extensão teve 
a primeira edição publicada no final de 2009. A segunda foi publicada no primeiro semestre de 2010. 
Tinha dois artigos que apresentava projetos de extensão e divulgava cursos e atividades culturais 
realizadas pelos Departamentos da nossa Pró-Reitoria de Extensão.  

A Revista dava os seus primeiros passos e a intenção era divulgar e promover internamente as ações 
extensionistas realizadas na nossa Universidade. Foi a partir do número três que a Revista da Extensão 
passou a ser impressa e distribuída, tendo como foco um público mais ampliado e uma maior 
diversidade temática de artigos que passaram a chegar de todos os campi do país.  

Naquela oportunidade, a UFRGS recebia o maior evento de extensão universitária do país,  
o 5º Congresso Brasileiro de Extensão, realizado de 8 a 11 de novembro de 2011, e precisava 
demonstrar a sua pujança extensionista. Com este objetivo fizemos uma edição que teve a 
participação de artigos de outras universidades (UEM, UFRJ, UFRPE) e o público-alvo  
foi significativamente ampliado. Durante o evento, distribuímos cerca de 3.000 exemplares, o que 
ajudou a mudar os rumos editoriais da Revista. 

O exemplar que agora tens em mãos, ou, está lendo na internet, representa muitos dos avanços que 
fizemos ao longo dos anos. A qualidade dos artigos que dialogam com realidades, sujeitos sociais e 
comunidades diferenciadas é visível! A diversidade das instituições universitárias que participam é 
perene! Do mesmo modo em que apostamos que a inserção recente da extensão nos currículos pode 
nos aproximar ainda mais dos estudantes e da sociedade.  

É importante reconhecer e divulgar o que fizemos, sempre buscando alternativas coletivas para 
o tanto que precisamos fazer. O papel social e acadêmico da extensão universitária brasileira 
é fundamental para o desenvolvimento e a redução das desigualdades. Tarefa que passa pela 
manutenção dos meios de divulgação de sua importância e pelo contato direto com as comunidades.  

A Revista de Extensão é reflexo e reflete tudo isso!! Leia.

José Antônio dos Santos 
Editor
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