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RESUMO

Introdução: A extensão universitária ocorre através da troca de
conhecimentos e experiências entre alunos, professores e sociedade. Os
programas de extensão são essenciais na formação pela capacidade de
proporcionar ao discente o confronto entre a teoria e o mundo real de
desejos e necessidades. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo
retratar através de uma revisão de literatura o impacto e o papel da
extensão universitária na composição curricular como método de inserção
do estudante na realidade política e sócio cultural da
comunidade. Métodos: Foi realizada uma busca nos principais periódicos
de saúde Lilacs, SciELO onde oito artigos relacionados a atividades de
voluntariado e extensão foram selecionados com os descritores
“extensão”, “odontologia”, “ensino odontológico”, “projeto
social”. Resultados: Durante a formação os projetos de extensão
promovem a ampliação do conhecimento através da conexão do
acadêmico com a comunidade, é durante a rotina no projeto social em
que atua que o estudante é incentivado a colocar em prática seus
conhecimentos científicos conhecendo as limitações dos indivíduos, e do
seu ambiente de trabalho. Dessa forma os acadêmicos devem planejar
suas intervenções odontológicas, refletindo sobre as principais
problemáticas e propondo prováveis soluções para que seu plano de ação
seja executado. Apesar da efetividade comprovada dentro do curso de
odontologia o trabalho voluntário ainda tem dificuldade para se
estabelecer como prática fundamental na formação de um profissional de
saúde humanizado, capaz de realizar suas habilidades profissionais
atendendo seu paciente de forma integral conhecendo suas limitações
biopsicossociais, anseios e expectativas, levando em consideração
durante o planejamento e a duração do seu tratamento todos os
coeficientes relevantes que lhes for descrito. Conclusão: A universidade
possui um importante papel na formação, devendo dialogar diretamente
com a realidade e as demandas sociais, os acadêmicos inseridos em
projetos extensionistas tem a capacidade de colaborar com a redução da
desigualdade ao acesso odontológico, levando promoção de saúde bucal,
e melhoria de qualidade de vida para a comunidade.  
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