
PASSO A PASSO PARA SE INSCREVER NO EVENTO: 

 

1 – INSCRIÇÃO NO EVENTO:  

Os participantes poderão se inscrever com apresentação de trabalhos ou como ouvintes. As inscrições com 

apresentação de trabalhos poderão ser feitas até30/09 e as inscrições sem apresentação de trabalhos, como ouvintes, até 

16/09 pelo site www.odonto.ufmg.br/cenex. A participação no evento é gratuita. 

 

TODOS os participantes do evento, com apresentação de trabalho ou não deverão se inscrever no evento pelo site: 

www.odonto.ufmg.br/cenex 

Período de inscrição: COM apresentação e trabalhos: até 20/09/2016 

                                      SEM apresentação de trabalhos: até 16/10/2016 
 

1.1 – Inscrição como apresentador de trabalho:  

Obs.: Caso o autor-apresentador seja docente de outra unidade da UFMG, ou de uma instituição externa à UFMG, 

a inscrição deverá ser feitapresencialmente, direto no CENEX (informações; 3409-2451). 

 

Apósrealizada a inscrição no CENEX (www.odonto.ufmg.br/cenex), seguir os seguintes passos:  

- Leia atentamente o regulamento. 

- Faça o resumo de acordo com as normas constantes no regulamento. 

A submissão do resumo deve ser feita através do site: www.odonto.ufmg/cenex 

Para enviar os resumos, siga os seguintes passos: 

.Aba Intranet Cenex 

.Selecionar área do aluno para alunos de graduação da UFMG. Para o público externo selecionar: externo e fazer o 

cadastro no sistema (Novo Usuário) 

.Selecionar Ações de Extensão 

.Marcar Eventos 

.Surgirá à direita uma tela com os Eventos disponíveis: selecionar o evento em Mais Informações (+) 

.Você será direcionado para uma página com as informações sobre o evento, inclusive com o Regulamento. No final da 

página selecionar: Inscreva-se 

. Selecione: Apresentar Trabalho 

. Você será direcionado para uma página com o formulário de inscrição. Preencha os dados solicitados, observando que 

a forma de apresentação deve ser Apresentação Oral 

. Anexar o Resumo a ser apresentado em PDF 

.Confirmar 

 

1.2 – Inscrição como ouvinte, sem apresentação de trabalhos:  

Aqueles que não desejarem apresentar trabalhos no evento, poderão se inscrever como ouvintes até o dia 

16/10/2016.  

 

Siga os passos descritos acima e na categoria de inscrição selecione: ouvinte. 
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