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EJE TEMÁTICO 
 Educación, Comunicación y Extensión: Conceptos y prácticas extensionistas que 
configuran las dimensiones dialógica, pedagógica y social de la extensión universitaria. 
 
RESUMO 
O Projeto DIALOGARTS (vinculado ao Departamento de Extensão da Uerj-Brasil) caracteriza-
se por incentivar e viabilizar publicações acadêmicas voltadas para a graduação e pós-
graduação, com vistas a divulgar não só a ciência produzida nas academias, mas também 
metodologias e novas tecnologias que hoje auxiliam o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas em âmbito nacional e internacional. As publicações digitais, com registro de ISSN 
(periódicos) e ISBN (livros e coletâneas), não oneram autores e leitores e ainda ampliam o 
fluxo de saberes, consolidando laços entre ensino, pesquisa e extensão universitária. 
Multidisciplinar, o projeto tem mais de 25 títulos publicados digitalmente, disponibilizados 
em http://www.dialogarts.uerj.br. No projeto estão regularmente envolvidas mais de trinta 
pessoas, entre professores da Uerj, pós-graduandos, graduandos e bolsistas, além de 
pesquisadores parceiros, de universidades na Itália, França e Portugal. As publicações 
Dialogarts têm logrado produzir um cenário de constantes novidades, acompanhando a 
velocidade característica do mundo digital. Este trabalho tem por objetivo apresentar dinâmica 
e resultados do Dialogarts em seu papel de extensão universitária, discutindo práticas e trilhas 
e acenando com uma perspectiva concreta para a circulação de saberes no MERCOSUR. 
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Objetivo Geral:  
Contribuir na divulgação das descobertas científicas por meio da rede mundial de 
computadores, com registro de ISSN (periódicos) e ISBN (livros e coletâneas), sem ônus para 
os autores e leitores. 
 
Metodologia e Avaliação: 
O projeto consta de dois estágios que funcionam concomitantemente. 
O primeiro é a recepção e avaliação dos originais encaminhados para publicação, atividade 
que é feita com o apoio do Conselho Consultivo (constituído de docentes-pesquisadores 
nacionais e estrangeiros). O segundo estágio consiste no treinamento em serviço dos 
bolsistas que são capacitados para a preparação dos originais aprovados pelo Conselho e, 
em seguida, treinados para a editoração eletrônica: digitação, diagramação e obtenção do 
ISSN ou ISBN (conforme o caso). Por fim, a equipe é instruída para a divulgação do material 
produzido e para os contatos com os articulistas no sentido de incentivar a continuidade da 
produção. A avaliação é feita na comutação da demanda pelas produções. 
 
Resultados: 
O projeto tem mais de 25 títulos publicados digitalmente, disponibilizados no portal, em 
http://www.dialogarts.uerj.br. O acesso é gratuito. São publicações regulares o Caderno 

Seminal, de periodicidade semestral, e a revista Ecos de Linguagem- edição bilíngue -, entre 
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outras. Vinculado ao Depext – Departamento de Extensão da Uerj e contando com parcerias 
como as do LabSem (Laboratório Multidisciplinar de Semiótica) e do Grupo de Pesquisa 
SELEPROT (Semiótica, Leitura e Produção de Textos). Autores nacionais, pesquisadores 
iniciantes ou já consagrados, bem como autores de universidades do exterior têm títulos 
publicados pela Dialogarts. Também se tem registrado uma procura crescente pela leitura dos 
textos que se encontram no portal, com acessos de dentro e de fora do país, sobretudo de 
estudiosos italianos e portugueses. Estudos de língua e linguagem, literatura, educação e 
design têm sido os assuntos mais frequentes, embora não haja restrições temáticas na 
seleção de publicações, já que o projeto se caracteriza pela multidisciplinaridade. 
Recentemente, foi publicado em versão online e impressa o livro Linguagens, códigos e 
tecnologias – estudos e aplicações, organizado por Darcilia Simões, que reúne os artigos 
apresentados durante o 4º Colóquio Internacional de Semiótica, que homenageou Umberto 
Eco, realizado na Uerj, em 2012, pelo grupo SELEPROT, parceiro do Dialogarts. 
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