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Justificativa: Esta atividade de extensão desenvolve ações há 10 anos que buscam
melhorar a saúde, a renda e as condições de vida da população trabalhada, criada
basicamente através da estratégia da “Busca Ativa”. Objetivos: Esta extensão
expressa uma postura da Universidade diante dos moradores da Vila Augusta
Meneguine, Viamão, RS e, sua função básica se caracteriza por ser produtora e
sociabilizadora do conhecimento, visando à intervenção na realidade, possibilitando
acordos e ação coletiva entre a universidade e a população, estando voltada para os
problemas sociais objetivando encontrar soluções através de pesquisas de campo
desenvolvidas em educação e saúde aplicada, visando assim realimentar o processo
ensino-aprendizagem como um todo. Metodologia: As atividades desenvolvidas
antes da pandemia são realizadas aos sábados com alunos de diferentes cursos da
UFRGS e, são interdisciplinares e intersetoriais visando à formação e capacitação de
acadêmicos e de profissionais comprometidos com a realidade social e regional
conforme perfil solicitado pelas diretrizes curriculares nacionais e a política do Brasil
Sem Miséria e do SUS numa população de1500 famílias invasoras que tem como
atividade a reciclagem de lixo como fonte principal de renda (CENSO 2010).
Resultados: A população trabalhada caracteriza por viver na pobreza extrema com
baixa escolaridade; apresentam com altos índices de placa visível, sangramento
gengival, cárie e perdas dentárias. Mesmo durante a pandemia atividades de
educação em saúde têm sido realizada através de distribuição de panfletos educativos
sobre a pandemia e saúde bucal e, afixação de cartazes em pontos estratégicos da
Vila. Esta extensão contribui para a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, já
que suas metas reafirmam a extensão como um processo acadêmico, uma vez que
ela está vinculada ao processo de formação dos alunos e gera conhecimento.

