
Projeto de Extens o da Faculdade de Odontologia de Araraquara/Proex/Unesp destinado a todas as
faixas et rias. Iniciou-se em 2006 com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient fico
e Tecnol gico (CNPq) e h  alguns anos conta com forte parceria do SESC Araraquara. 
Visa uma a o educativa para a popula o no que diz  respeito  aos procedimentos realizados nos
tratamentos  odontol gicos,   tecnologia  envolvida  nos  mesmos  e   import ncia  da  ci ncia  na
evolu o  do  conhecimento  da  rea.  Paralelamente  o  projeto  trabalha  a  educa o  da  popula o
quanto   import ncia  da  preven o  em  sa de  bucal.  Adicionalmente  objetiva  que  os  acad micos
envolvidos  passem  pela  experi ncia  de  assumir  a  posi o  de  difusor  de  informa es,  e  assim
colaborar  na  constru o  do  car ter  dos  mesmos,  conscientizando-os  de  suas  responsabilidades
enquanto cidad os e profissionais da sa de.
Seja na sala de espera do Setor de Triagem da Faculdade de Odontologia de Araraquara, no SESC,
em  pra as  ou  escolas  p blicas  de  Araraquara  e  regi o,  o  projeto  adota  como  metodologia  a
realiza o de atividades diversificadas tais como palestras de curta dura o com apoio multim dia,
em que os problemas de sa de bucal mais comuns s o apresentados, e suas fases de tratamento
demonstradas.  Causas  e  preven o  destas  enfermidades  s o  discutidas,  sendo  estas  palestras
seguidas,  ou  n o,  por  oficinas  em que as  pessoas  t m a  oportunidade de  entrar  em contato  com
materiais  e  t cnicas  odontol gicas  e/ou  experimentos  cient ficos  que  possam  ilustrar  o  tema
abordado. 
Resultados.  1.  Popula o.  Este  projeto  tem  beneficiado  milhares  de  pessoas  a  cada  ano,
conscientizando-as  sobre  sa de  bucal  e  facilitando  o  entendimento  das  mesmas  de  como  s o
realizados os tratamentos odontol gicos e sua inter-rela o com a ci ncia e tecnologia.  Espera-se
que  estes  conhecimentos  induzam  a  tomada  de  responsabilidade  de  cada  um  para  com  a  sua
sa de bucal e desmistifiquem procedimentos odontol gicos, colaborando para uma atitude pr -ativa
das  pessoas  durante  os  tratamentos.   esperado  ainda  que  a  compreens o  da  import ncia  da
ci ncia e tecnologia neste processo colabore para a forma o de uma sociedade madura, que exija
de seus governantes investimentos na evolu o do saber.
2. Acad micos. Com rela o aos acad micos a viv ncia no projeto colabora de maneira efetiva para
com a sua forma o profissional e de car ter, conscientizando-os sobre a necessidade da busca de
conhecimentos para uma forma o cont nua e diferenciada, bem como de suas responsabilidades
enquanto cidad os detentores do conhecimento alcan ado.


