
Atividades de Extensão 

O núcleo de Extensão do Curso de Odontologia da 
Uninorte proporciona aos alunos contato com a 

comunidade, promovendo a saúde bucal além dos 
muros da instituição; assim como cursos 

extracurriculares que engrandecem as práticas 
clínicas. 



Projeto Criança Sorridente  

Local 

Escola Municipal Santa Luzia. 

Período 

Março a junho de 2016. 

Objetivo 

Promover a saúde bucal das crianças da Escola Estadual Santa 
Luzia, com o intuito de prevenir as doenças bucais, bem como, 

estimular o interesse para a adequada higiene bucal.  
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Projeto Escola Sorridente  

Local 

Escola Municipal João Cabral de Melo Neto. 

Período 

Setembro a Novembro de 2016. 

Objetivo 

Realizar o levantamento epidemiológico na Escola Municipal 
João Cabral de Melo Neto, assim como instrução de higienne 

bucal e a distribuição de kits odontológicos. 
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Projeto Mais Amor Por Favor 

Público-Alvo 

Moradores de Rua. 
Período 

Março a maio de 2016. 
Objetivo 

Avaliar a saúde bucal dos moradores de rua e intervir nas lesões de 
tecidos moles. Tratar de feridas e lesões no corpo por meio de curativos, 

com o auxilio do curso de enfermagem.  
Foram realizadas conversas informais sobre a condição de moradia e, 

aos moradores receptivos, foi realizada inspeção intrabucal e profilaxia 
utilizando gaze e clorexidina. 
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LACAP – Liga Acadêmica de 

Cabeça e Pescoço da Uninorte 
Público-Alvo 

Alunos do Curso de Odontologia da Uninorte. 

Objetivos Principais 

Orientar e motivar alunos de Odontologia na discussão de temas 
associados às disciplinas de Aparelho Estomatognático, 

Anestesiologia e Estomatologia. 

Promover cursos, seminários, conferências, simpósios, estudos para  

melhor capacitação técnica, científica e cultural dos estudantes e  

profissionais relacionados à área de saúde e áreas afins; 

 



LACAP – Liga Acadêmica de 

Cabeça e Pescoço da Uninorte 



LACAP – Liga Acadêmica de 

Cabeça e Pescoço da Uninorte 



Curso de Clareamento Dental 

Público-Alvo 

Alunos do Curso de Odontologia da Uninorte. 
Período 

14, 21 e 22 de maio de 2016. 
Objetivo 

O objetivo deste curso de extensão foi aprimorar o conhecimento 
técnico-científico e prático do 

estudante e profissional de odontologia acerca do clareamento 
dental. 
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Curso de Extensão em Urgência e 

Emergência Odontológica 
Público-Alvo 

Alunos de Odontologia e Cirurgiões-dentistas. 
Período 

12/09/2015 a 30/10/2015 
Objetivo 

Aprimorar o conhecimento técnico-científico e prático do estudante e 
profissional de odontologia em urgências e emergências médicas 

passíveis de ocorrer no consultório odontológico; abordar de forma 
simplificada e padronizada o Suporte Básico de Vida 

(SBV) para manejo de urgências e emergências médicas; realizar prática 
e simulação de urgências e emergências em laboratório. 
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