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RESUMO: Muitos ainda se confundem quanto a atuação e mercado de trabalho de algumas proﬁssões.
Uma forma relevante de aprimorar e compartilhar este conhecimento é por meio da educação. Assim,
este projeto de extensão desenvolvido pela Liga Acadêmica de Odontologia Legal –LAOL- da UFPE, tem
como princípio levar à sociedade recifense, por meio dos seus estudantes de nível médio, o
conhecimento mais amplo sobre as competências de cada proﬁssional que trabalha na Odontologia,
seja ele o Cirurgião-Dentista ou seus proﬁssionais auxiliares, destacando as diferenças e limitações na
atuação de cada um. Neste sentido, os discentes universitários participantes do projeto, após
capacitação promovida pela LAOL quanto ao exercício lícito e ilícito da Odontologia, legislação dos
proﬁssionais auxiliares, e outros temas aﬁns, desenvolverão ações, empregando metodologias ativas
de aprendizagem, a exemplo da gamiﬁcação, direcionadas aos estudantes do ensino médio da cidade
do Recife, tanto de escolas municipais quanto privadas, as quais versarão sobre o universo de cada um
dos proﬁssionais acima referidos. Sendo este um projeto extramuros, inclusivo e com o cunho de
relevância social, pois visa oferecer à população a reﬂexão de quem está cuidando de sua saúde bucal e
ainda fortalece a preparação destes estudantes para progredirem para o ensino superior, de forma
mais assertiva, em longo prazo, acreditamos poder, alem de contribuir para a formação de uma maior
consciência sobre a importância destes proﬁssionais para a sociedade, promover o fortalecimento da
própria Odontologia.

