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Introdução: As novas Diretrizes Curriculares Nacionais os Cursos de Odontologia 
caracterizam as competências e habilidades gerais a serem desenvolvidas para a formação do 
clínico geral. Semanticamente, “extensão” vem do latim e se refere ao ato ou efeito de 
estender-se, espalhar, prolongar. Os projetos de extensão da FOAr, no entanto, não estendem 
ações pura e simplesmente mas, sim espalham conhecimento à sociedade diferenciado-se de 
ações compensatórias como ocorre no assistencialismo. A FOAr através de seu projeto 
pedagógico que contempla os Conteúdos Essenciais, o TCC, Estágio Supervisionado, as 
disciplinas optativas e as atividades complementares, incluindo a extensão, mostra a 
preocupação não só com atitudes do futuro profissional diante da comunidade em geral como 
também considera que a extensão é uma ferramenta para a formação dos domínios integrados 
da educação, ou seja, a cognição, a afeição e o psicomotor.  Objetivos: O objetivo 
fundamental deste é apresentar os Projetos e Eventos da FOAr cadastrados na Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária da UNESP – PROEX, discutindo-se sua importância na formação das 
competências profissionais.  Métodos: Em 2009 são 31 Projetos de Extensão cadastrados e 
aprovados, sendo 10 destes extra-muro. Os referidos projetos promovem a inserção precoce 
dos alunos do primeiro ano levando-os a fazer palestras educativas em saúde bucal em 
escolas da rede pública, além de incluir campanhas de prevenção do Câncer Bucal em Feira 
Agropecuária, atividades lúdicas em pastoral infantil e escolas, trabalhos com pacientes 
sistemicamente comprometidos, banco de dentes humanos, atendimento de bebês e 
gestantes, instituição para idosos, atuação junto a residentes em cirurgia-buco-maxilo-facial e 
aos museus odontológico e de anatomia, além de prestação de atendimento e visitas 
domiciliares para crianças em áres rural.  Resultados: Os projetos de extensão universitária 
bem como os projetos de eventos realizados permitem que o aluno atue em realidades 
diversas e desenvolvam habilidades como liderança, espírito de equipe, solidariedade, 
cidadania e responsabilidade social, além de socializar e democratizar o conhecimento em 
favor das necessidades da comunidade, solidificando os conceitos aprendidos em sala de aula. 
Isto ocorre através da prática acadêmica em parceria com setores da comunidade interna e 
externa, da geração de produções acadêmicas a fim de garantir visibilidade e soluções para 
velhos problemas com articulação entre teoria e prática, geração de conhecimento e 
sistematização de ações, relevância social e respostas com e para a comunidade. Portanto, 
por meio de uma política pedagógica que une ensino, pesquisa e extensão, a extensão 
universitária contribui substancialmente para a formação do futuro cidadão.


