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RESUMO

Ensino, pesquisa e extensão são as três funções básicas da Universidade, as quais devem ser
equivalentes e merecer igualdade em tratamento por parte das instituições de ensino superior.
É através da extensão universitária que a Universidade interage com a comunidade na qual
está inserida ocasionando uma troca de conhecimentos em que a universidade aprende com a
comunidade, absorvendo seus valores e cultura. A extensão é uma importante ferramenta para
a formação de profissionais mais humanizados, visto que aproxima o saber científico de
realidades múltiplas, enriquecendo os futuros profissionais de valores humanísticos e éticos. O
presente trabalho tem como objetivo analisar a importância do projeto de extensão como
ferramenta de humanização dos estudantes da área de saúde. Trata-se de uma pesquisa
exploratória de abordagem quantitativa. Foi utilizada técnica de coleta de dados indireta, sendo
os dados obtidos por meio de questionários enviados aos extensionistas. Os dados foram
então agrupados e analisados. Para os extensionistas a participação no projeto evidenciou a
importância da docência (ensino) e melhorou seus níveis de conhecimento; Com relação aos
benefícios à comunidade foram citados em ordem de prevalência: a complementação do
ensino dos alunos e a oportunidade de levá-los a conhecer a UFPB e de descobrir suas
vocações; Com relação à docência, 75% dos extensionistas lecionaram as disciplinas de
anatomia, embriologia e histologia sendo anatomia a disciplina que mais gostaram de ensinar;
Quanto as contribuições para os extensionistas foram citadas a melhora da comunicação com
pessoas de diferentes níveis sócio-culturais, a constatação de que o ensino público
fundamental e médio tem muito o que ser melhorado e o reforço dos extensionistas para dar o
melhor de si e contribuir na formação dos alunos; Para todos a participação neste projeto de
extensão despertou interesse em participar de outro(s) projeto(s) social(is). A oportunidade de
dar aulas a alunos da rede pública evidenciou o déficit na formação destes e instigou os
extensionistas a tentar diminuí-lo. A troca de experiências e valores melhorou a comunicação,
humanização e conhecimentos científicos dos extensionistas. Os dados colhidos reforçam a
importância dos projetos de extensão como forma de aprimoramento de conhecimentos
científicos e também de crescimento pessoal. Os resultados mostram as potencialidades do
projeto incentivando-nos a dar continuidade ao mesmo atendendo ao tripé ensino, pesquisa e
extensão.
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