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A Experiência reúne nesta edição seis relatos de experiências e ações de extensão
pelo Brasil. A maior parte das contribuições versa sobre projetos adscritos ao campo da
saúde, sendo outros dois advindos da área da educação e linguagem.
A presente edição inicia com o texto “Violência? Do quê?”: reflexões sobre a
violência obstétrica a partir de uma ação extensionista, de Paula Land Curi e Natália
Lucena Guimarâes, da Universidade Federal Fluminense, relatando o trabalho em uma
Unidade Básica de Saúde no município de Niterói (Rio de Janeiro). As extensionistas
buscam orientar mulheres sobre a rede de assistência e proteção para os casos de
exposição à violência sexual, doméstica e violência obstétrica.
A seguir, Cristiane Rodrigues da Rocha, Inês Maria Meneses dos Santos, Isabeli
Fragoso da Conceição, Leila Rangel da Silva e Mayara Tereza de Carvalho, da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, assinam o texto O puerpério como
espaço educativo para o cuidado mãe e bebê, enfocando ações de enfermagem com
vistas a aumentar a competência da mulher para o seu autocuidado no período
puerperal e cuidado do filho recém-nascido. Segundo as autoras, a assistência
individualizada, que valoriza os aspectos emocionais e socioculturais das puérperas,
reflete na sua saúde, do bebê e da família.
Extensão universitária como ferramenta de promoção de saúde e
ressignificação do cuidado à criança hospitalizada é a contribuição de Claudio José
dos Santos Júnior, Jailton Rocha Misael, Raquel de Lima Chicuta, Maria Rosa da Silva,
Claudio Fernando Rodrigues Soriano e John Victor dos Santos Silva, da Universidade
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, abordando as ações desenvolvidas pelo
Projeto de Extensão Universitária “Acolher” e suas intervenções na área de saúde
pediátrica nas Enfermarias de cuidados infantis do Hospital Geral do Estado, por meio
de momentos de descontração, de integração e de compartilhamento de conhecimento.
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Fechando o conjunto de relatos da área da Saúde, O brincar como recurso
terapêutico à criança com câncer: relato de experiências, de Alessandra
Zimmerman, Gabriela Christofari, Mônica Sperb, Gabriella Koltermann, Paula Moraes
Pfeifer e Alberto Manuel Quintana, da Universidade Federal de Santa Maria; além de
Camila Peixoto Farias, da Universidade Federal de Pelotas. Autoras e autor demonstram
a importância do brincar na vida de crianças internadas para tratamento oncológico a
partir do relato de experiências de participantes de um projeto de extensão no Centro de
Tratamento Oncológico-Hematológico de um hospital público no interior do Rio Grande
do Sul.
Da Universidade do Estado da Bahia vem o relato Reaprendizagem de conceitos
com o auxílio de recursos didáticos: experiências de formação no programa próletramento, de autoria de Ana Maria Porto do Nascimento, Américo Junior Nunes da
Silva, Marcos Andre Teles Luna Oliveira, Adelaide Batista Corado Santos, Lidiane Carla
Oliveira Franco Silva. O foco é a formação de professores dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, na área de Matemática, a partir do Programa Pró-Letramento, buscando
repensar a prática pedagógica, respeitadas as especificidades dos educandos.
Por fim, encerrando a edição, a revista recebe, da Universidade Federal de São João
del Rei, o texto de Cleuzilaine Vieira Silva, Ariane Luiza Costa Silva, Bruna Reis Serpa,
Cassia Denise dos Santos, Iuli do Carmo Melo, Orisvaldo Antônio da Silva e Stelly Laura
de Souza Andrade. Sala de recurso multifuncional UFSJ: perspectivas e desafios na
acessibilidade para alunos surdos traz a vivência da acessibilidade com alunos da
UFSJ portadores de algum tipo de necessidade específica, o acompanhamento e o
suporte educacional para garantir condições de acesso ao conhecimento acadêmico na
Universidade.
Registramos o agradecimento da equipe pela colaboração valorosa de todas e
todos, expressando os votos de sucesso nas diferentes ações de extensão que promovem
e registrando que este espaço segue aberto para colaborações e compartilhamento de
experiências dos diferentes agentes da extensão dos países da América Latina.
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