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RESUMO
O Programa Revista de Extensão tem como objetivo principal organizar uma revista com
tiragem periódica a fim de divulgar por meio de resumos expandidos os resultados alcançados
pelos projetos e programas desenvolvidos por professores e alunos junto a comunidade. Em
sua segunda edição buscou-se apresentar um panorama geral das ações que foram
devidamente cadastradas na PROEX e desenvolvidas no ano de 2020 com tratamento dos
dados realizado por meio do método quantitativo. Nesta tiragem a Revista teve ampliado o
número de professores que constituem o conselho editorial, e sua inscrição na plataforma de
periódicos da URCA, com ISSN, o que a diferencia da primeira, editada em 2019, que teve
ISBN. Para as apresentações de trabalhos foi feita chamada pública, orientação para que os
resumos fossem escritos dentro de normas especificas, as quais foram enviadas para os
coordenadores de projetos e programas, como também passou de resumo simples para resumo
expandido, podendo ser elaborados em quatro, cinco ou seis laudas. O presente programa
obteve resultados bem significativos com o lançamento da 1ª edição da Revista de Extensão
em 2020, tendo em vista que mostrou os brilhantes trabalhos desenvolvidos pelos programas e
projetos de extensão durante o ano de 2019. Portanto concluímos que a publicação de uma
revista, com vistas à documentação e divulgação dos projetos e programas de extensão
universitária possibilita à comunidade acadêmica e sociedade em geral informações acerca
das atividades realizadas pelos docentes e discentes.
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INTRODUÇÃO

O Programa aqui descrito tem como objetivo principal lançar uma Revista de
Extensão, objetivando a divulgação de projetos e programas desenvolvidos pelos professores
e alunos junto a comunidade, e que estão cadastrados na Pró-reitora de Extensão.
Sob essa perspectiva, o referido programa faz valer a necessidade e importância da
divulgação dos trabalhos da extensão universitária, posto que documenta e torna conhecido à
comunidade interna e externa da URCA os muitos projetos e programas existentes. Cabe
destacar que as ações extensionistas consolidam o tripé ensino, pesquisa e extensão tendo
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como conteúdo principal a troca de experiências entre a universidade e comunidade em geral
(LIMA; NETO; POMPEU, 2019).
O Programa Revista de Extensão foi implantado em outubro de 2019 e, neste ano de
2020 além da sua continuidade passou por ampliação. Para a criação da segunda edição,
foram ouvidas sugestões de alguns membros da comunidade universitária que orientou o
formato do novo número que passou a contar com resumos expandidos relatando as ações
desenvolvidas.
No primeiro semestre do ano de 2020, no contexto da pandemia, as atividades dos
projetos e programas foram feitas de forma remota, e os trabalhos referentes a revista
também. Assim nesse mesmo contexto, se deu a criação do design da capa, que vem
procurando destacar o acervo de arte existente na URCA, a diagramação de partes do
conteúdo da revista realizada por bolsistas e a consulta que resultou na obtenção de ISSN.
Mediante a Chamada Pública da Extensão realizada em março de 2020, ficou
determinado que os artigos deveriam ser enviados até o dia 15 de dezembro posto que
passariam por apreciação do conselho editorial.
O lançamento desta segunda edição da Revista será no início do segundo semestre de
2021 e a mesma poderá ser acessada por qualquer interessado, uma vez que ficará disponível
no site da URCA. Cabe destacar ainda que o lançamento será feito de forma remota o que de
certa forma permitirá maior interatividade e participação de membros da comunidade, e ao
mesmo tempo maior visibilidade as ações, além de inspirar a elaboração de outros projetos.
METODOLOGIA

A coordenação do programa voltado para a criação de uma revista de extensão, que
tem como objetivo divulgar os trabalhos anuais das atividades extensionistas da URCA
selecionou bolsistas que detinham domínio com programas para diagramação, o domínio das
técnicas de tratamento da fotografia e filmagem além de trabalhos em plataformas a fim de
que estes fossem protagonistas em todo o processo de elaboração. Na dinâmica de formação
dos bolsistas para a composição do projeto gráfico da revista foram promovidos também
estudos e orientações sobre o papel da extensão. Assim, mediante formação prévia, os
estudantes bolsistas participaram do levantamento e organização de dados (enviados pelos
coordenadores dos programas e projetos através de relatórios) que culminaram com a
elaboração de gráficos informativos a serem apresentados na edição da Revista.
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A Revista do ano de 2020 que será lançada em 2021 teve uma ampliação no número
de professores que compõem o conselho editorial, terá ISSN (diferentemente da primeira que
teve ISBN), tiragem periódica – anual e formatação seguindo outros padrões e características,
pois foi realizada conforme chamada pública, com as normas específicas elaboradas pelo
conselho e enviadas para os coordenadores de todos os projetos e programas cadastrados na
Pró-Reitoria de Extensão da URCA. Importa salientar que o conteúdo da publicação passou
de resumo simples para um resumo expandido elaborado entre quatro ou seis laudas, escrito
pelos bolsistas com orientação dos coordenadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente programa obteve resultados bem significativos desde o lançamento da 1ª
edição da Revista de Extensão ocorrido em 2020, haja vista o brilhante trabalho de
diagramação. A Revista pode ser acessada facilmente no site da Universidade Regional do
Cariri1.
Figura I – 1ª Edição da Revista de Extensão

Fonte: Site da Universidade Regional do Cariri-URCA

O lançamento da Revista de Extensão elaborada em 2019, foi feito de forma remota
tendo em vista o contexto da pandemia, organizado pelos bolsistas responsáveis e dirigido
pela coordenadora do programa a Profa. Dra. Sandra Nancy. O evento ocorreu de forma
remota ficando disponibilizado no Youtube.

1

Revistas Extensão (urca.br) Página no site da URCA onde está disponível as Revistas de Extensão da PROEX
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A comunidade pode acessar o material que também circula pela ferramenta do
WhatsApp.
Figura II – Interior da Revista

Fonte: Site da Universidade Regional do Cariri-URCA

Diante do exposto, evidencia-se que tal programa vem conseguindo bons resultados
em virtude da participação da coordenação e bolsistas e colaboradores, os quais
disponibilizam devidamente informações acerca dos projetos e programas cadastrados na PróReitoria de Extensão. Também obteve destaque a busca de institucionalização que está sendo
construída por alguns membros do conselho editorial.

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

Foram registrados 2.264 acessos na página da Revista de Extensão, 159 visualizações
no YouTube com o lançamento da primeira edição, com 33 marcações de “Gostei” e
aproximadamente 500 pessoas alcançadas pelo WhatsApp, totalizando, assim, cerca de 2.923
pessoas beneficiadas até o atual período.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A publicação de uma revista com vistas à documentação e divulgação dos projetos e
programas de extensão universitária possibilita à comunidade acadêmica e sociedade em geral
manter-se informada acerca das atividades realizadas. Esse conhecimento provoca em outros
estudantes o desejo de também participarem da extensão assim como motiva outros
professores para efetivação de novas propostas que também atendam diretamente as pessoas
em suas realidades.
É imprescindível que o saber produzido na universidade se converta em práticas que
concorram para a melhoria das condições de vida dos próprios estudantes participantes, bem
como da população em geral. Nesse sentido, a publicação de uma revista que apresenta tais
iniciativas tanto comprova o compromisso que a universidade tem ao socializar o saber por
ela produzido como também propicia que se tornem conhecidas dentro e fora dos seus muros
essas importantes realizações.
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