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Temos a honra de entregar a Comunidade Universitária o Volume 7, Número 13
da RealizAção - Revista Online de Extensão e Cultura com o objetivo de tornar públicos
os artigos avaliados e tendo como tema a multidisciplinaridade, com a intenção de discutir
questões de interesse comum, além de aprimorar a divulgação das diversas experiências
realizadas pelos extensionistas.
Olhar para o presente em cada região do Brasil é ver o futuro do planeta e
enxergar recortes que visem melhorar a qualidade de vida, sustentabilidade e minimizar
impactos ambientais. Nesse pensamento, a Revista RealizAção conta com a contribuição
de autores de diferentes regiões do Brasil, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul. Os artigos apresentados estão divididos nos seguintes temas: 1- Meio
Ambiente; 2- Tecnologia de Produção; 3- Trabalho; 4- Saúde; 5- Educação; 6- Cultura; e
7- Direitos Humanos e Justiça.
MEIO AMBIENTE
O artigo “Impactos socioambientais do plástico descartável: Estudo de caso nas
redes de Fast Food em Dourados/MS”, analisou o uso do plástico descartável em redes
de fast food no município de Dourados/MS. Da pesquisa, foram percebidos impactos
ambientais e sociais causados pelo consumo dos alimentos comercializados. O estudo de
caso teve o objetivo de analisar a utilização, o gerenciamento e o manejo dos resíduos
descartáveis e expor a responsabilidade socioambiental das empresas estudadas. As redes
de fast foods foram: Burger King, Subway e Bob’s, cujos alimentos são bastante
consumidos no Brasil e estão presentes na cidade de Dourados.
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O artigo “Qualidade de água como alicerce para a produção sustentável de peixes
à pequenos produtores”, foi realizado com objetivo de instruir alunos do curso de
Engenharia de Aquicultura da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD. Este
projeto teve duração de 1 ano e as visitas às propriedades ocorreram no último semestre
de 2019. Para as conversas entre os acadêmicos e os produtores rurais serem efetuadas,
nove propriedades foram visitadas, todas no Assentamento Itamarati, localizado no
município de Ponta Porã – MS. Nessas propriedades foram feitas análises de água, e os
acadêmicos explicavam aos produtores como esses parâmetros deveriam permanecer no
intuito de obter uma produção de peixes sustentável.
TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO
O artigo “Práticas de extensão na Olericultura Orgânica em Dourados-MS”,
destaca a extensão rural como ferramenta de transformação econômica e social que
contribui com a melhoria dos sistemas de produção agropecuária por meio das ações de
incentivo à sustentabilidade das comunidades no campo.
O artigo intitulado de “Defumação de traíra como alternativa de processamento
para conservação”, objetivou-se com este trabalho demonstrar o processo alternativo de
conservação por meio da defumação, de peixes da espécie traíra (Hoplias malabaricus).
O artigo “Use of beekeeping as a source of income for small producers”, foi
direcionado para as técnicas de manejo com abelhas, para a produção do mel, que fossem
apropriadas para o êxito da atividade nos assentamentos Areias, Santa Rosa, Itamarati,
Santa Olga, Amparo e Quilombola, situados nos municípios de Nioaque, Itaquirai, Ponta
Porã, Nova Andradina, Dourados, respectivamente, todos no estado de Mato Grosso do
Sul.
TRABALHO
O artigo “Potentialities and valorization of the native swine piau breed in the
context of the agrarian reform settlements”, teve como objetivo implantar e desenvolver
um sistema de produção extensivo sustentável de suínos, nos centros de irradiação e
manejo agroecológico nas áreas de assentamentos de reforma agrária da região do Norte
de Minas Gerais, possibilitando ampliar a fonte de renda dos assentados e maior difusão
e valorização da raça suína nativa.
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SAÚDE
O artigo “Extensión universitaria y pluriactividad en el entorno rural como
promoción de la seguridad alimentaria: informe de experiencia”, teve por objetivo
descrever a experiência de um processo de Extensão em incubação social, para atuação
com pluriatividade no meio rural, como forma de ampliar as possibilidades de renda e,
consequentemente, promover a segurança alimentar e nutricional de beneficiários.
EDUCAÇÃO
No artigo “Projeto inclusão escolar na Escola Municipal Prefeito Álvaro
Brandão em Dourados-MS”, o objetivo foi apresentar e divulgar o Projeto de Leitura e
Escrita realizado na escola Escola Municipal Prefeito Álvaro Brandão, no município de
Dourados-MS.
O artigo “Entraves e perspectivas de um Curso de formação sobre Economia
Solidária em Universidades: Relato de caso”, apresenta os resultados de um projeto de
extensão estruturado como curso, voltado para a capacitação na área da Economia
Solidária. E, ao final do artigo foram feitas propostas de revisão do modelo de
institucionalização dessa relação, e sugeridas ações específicas que poderiam ser
adotadas.
CULTURA
O artigo “Oficinas de cineclube itinerante: compartilhando o cinema brasileiro”,
teve como objetivo promover, a partir das experiências audiovisuais nacionais, o
conhecimento da produção do cinema brasileiro, assim como o intercâmbio cultural e a
reflexão crítica entre os diferentes costumes, crenças, discursos e valores decorrentes das
relações sociais na sociedade brasileira. As oficinas foram organizadas em eixos
temáticos, focados na transformação social e empoderamento de idosas e idosos, além de,
proporcionar um espaço de lazer recheados de conhecimentos e afetos.
DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA.
O presente artigo “Roda de conversa: Relato da experiência do movimento de
mulheres camponesas no enfrentamento à violência contra a mulher no Assentamento
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Itamarati”, relata e analisa a partir da Roda de Conversa a importância da organização
coletiva das mulheres, da formação e da luta no enfrentamento à violência.
No artigo “O diagnóstico do processo de aquisição da merenda através do PNAE
em municípios da Região Noroeste do RS”, objetivou-se realizar um diagnóstico da
aquisição da merenda escolar através do PNAE em municípios da Região Noroeste do
Rio Grande do Sul. Foram aplicados questionários nos órgãos de compra e controle do
PNAE, em escolas municipais e estaduais.
Assim, ao entregarmos esta edição da Realização com essa ampla diversidade
de artigo, especialmente voltada às questões ambientais, esperamos promover novas
discussões em torno desse importante tema, além de fomentar o desenvolvimento de
outras ações de extensão voltadas para essa área.
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