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Resumo 

 

Introdução: A extensão universitária tem alcançado um patamar de equidade no 

processo educativo, visto que a legislação propõe como eixo norteador do processo de 

ensino aprendizagem o ensino, a pesquisa e a extensão. É inegável o papel da extensão 

para uma aprendizagem sólida. Objetivo: compreender a visão dos discentes, que 

participaram do Projeto de Extensão Saúde Coletiva de uma Instituição particular de 

ensino superior de Belo Horizonte, sobre o papel da extensão universitária. 

Metodologia: foi realizada entrevista semiestruturada com os extensionistas que 

atuaram no Projeto de Extensão Saúde Coletiva de uma Instituição de Ensino Superior 

de Belo Horizonte, no período de março de 2015 a novembro de 2016. O Projeto foi 

aprovado pelo comitê de ética.  Resultados e Discussão: Verificou-se que os alunos 

tem uma percepção clara da contribuição da extensão universitária tanto no processo de 

aprendizagem, aprender com a prática, quanto à vivência da extensão como facilitador 

da teoria que é ministrada em sala de aula. Além do autoaprendizado através da 

interação com as pessoas. Constataram a importância do acolhimento, da escuta, de um 

atendimento humanizado. A extensão no campo da saúde possibilita um contato mais 

próximo do discente com a realidade, o que favorece uma maior reflexão e um 

engajamento nas questões sociais e no cuidado em saúde. Considerações finais: Os 

alunos do Projeto de extensão saúde coletiva de uma instituição de ensino superior de 

Belo Horizonte compreendem a importância do Projeto de Extensão para a sua vida 

profissional e pessoal, além da contribuição para sociedade com as práticas em saúde. 
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