APRESENTAÇÃO
Caros extensionistas, apresentamos a edição número 29 da revista Participação com a publicação de
cinco artigos e uma comunicação.
O primeiro artigo Meninas.comp: Computação Também é Coisa de Menina apresenta uma experiência de extensão desenvolvida por professores do Departamento de Computação da UnB há mais de 6 anos
para atrair meninas para essa área do conhecimento. Além disso, o trabalho traz uma contribuição para a
discussão de gênero na universidade analisando dados quantitativas e qualitativas.
O segundo artigo Projeto Boletim Dor on Line: Projeto educacional desenvolvido dentro das
atribuições de um Projeto de Extensão de Ação Continuada descreve uma ação de comunicação social dos
profissionais no campus Ceilândia da UnB. Além da descrição do boletim, o trabalho discute a abrangência
e relevância desse meio de comunicação social direcionado à saúde.
O terceiro artigo apresenta uma ação extensionista desenvolvido pela Departamento de Odontologia
Social e Preventiva da Faculdade de Odontologia da UFMG Programa de Atendimento Odontológico a
Pacientes Transplantados da UFMG: uma história bem sucedida. O artigo apresenta a trajetória dessa
ação nos seus 14 anos de existência junto com uma discussão sobre seus resultados na formação dos acadêmicos, produção de conhecimento e assistência a comunidade.
O quarto artigo descreve as ação de Coleta e caracterização dos resíduos sólidos gerados na
UFCG-Campus I: Sensibilização da comunidade acadêmica da problemática socioambiental. Além da
análise dos resíduos gerados no campus no município de Campina Grande - PB em 2015 o trabalho também
apresenta os ganhos que a ação de coleta seletiva proporcionou a uma cooperativa de catadoras.
O quinto artigo dessa publicação Avaliação e Tratamento de Pessoas com Incapacidade Neuromotora: Projeto de Extensão do Curso de Fisioterapia que aproxima a academia da comunidade onde está
inserida apresenta uma ação extensionista desenvolvido no Campus Ceilândia da UnB. O trabalho apresenta
ainda um recorte do perfil epidemiológico das pessoas atendidas, e mostra como a ação enriqueça a formação
dos acadêmicos além de melhorar o bem estar na comunidade.
O artigo Relatos da percepção do agricultor de Brazlândia-DF sobre o uso de Agrotóxicos traz um
estudo sobre a relação de manuseio do agrotóxico e risco para saúde desenvolvido pelo Campus Ceilândia
da UnB.
O artigo Processos informacionais e melhoria da institucionalização de projetos de extensão
universitária é um estudo de casso que identifica ações que possam melhorar o acesso a compreensão dos
trâmites relativos à institucionalização de projetos de extensão na própria UnB.
O ultimo artigo dessa publicação Economia solidária com base em cursos de gestão de negócios
apresenta a experiência de inserção das mulheres artesãs num trabalho cooperativo de geração de renda solidário desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da Universidade Federal de Ouro Preto.
Na seção de comunicações o Projeto de Ação contínua: Coleta Seletiva Solidária / Núcleo da
Sustentabilidade na Universidade de Brasília apresenta de forma sucinta como a coleta seletiva foi implementado desde 2008 nos quatro campi da UnB. Por fim, o Relato de extensão universitária - curso
para gestantes: cuidados mãe e filho – mostra a experiência pela desenvolvida desde 1999 na Universidade
Estadual de Goias em Porangatu/GO.
Os assuntos tão diversas tratados neste número, mostra como a extensão pode contribuir para o bem
estar na sociedade.
Boa leitura!
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