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Seleção de Voluntários 
Projeto de Extensão Terapia Periodontal de Suporte 

Coordenadora: Profª Loliza Chalub Luiz Figueiredo Houri 

Subcoordenador: Prof. Luís Otávio Miranda Cota 

Dia e horário de funcionamento: Atendimento clínico - terça-feira - 14 às 18 h 

Período de inscrição: 21/02/2018 a 05/03/2018, por meio do sistema INTRANET CENEX. 

•Acessar:  www.odonto.ufmg.br/cenex  >  Intranet  Cenex  >  Área  do  aluno  >  Preencher  

cadastro  >Ações  de extensão > Selecionar o projeto e a turma que deseja se inscrever. 

Documentação: Currículo + Certificados de participação em Projetos de Extensão da UFMG 

(cópias devem ser entregues no dia da seleção) + Rendimento Semestral Global (RSG) 

(pode ser o da Internet, desde que incluídos o RSG e o nº de inscrição na UFMG, em formato 

PDF) 

 

Número de vagas: 10 vagas para alunos de graduação (Odontologia) do 6º ao 10º período (2 

alunos de cada período ou os 10 alunos mais bem classificados); 5 vagas para alunos de 

graduação (Odontologia) do 2º ao 4º período. 

Forma de seleção dos alunos: (X) entrevista escrita; (X) análise do Currículo; (X) 

comprovação de participação em Projetos de Extensão da UFMG, como voluntário e/ou 

bolsista, em semestres anteriores (exceto 6º período). 

Forma de desempate na seleção: (X) participação no Projeto de Extensão Terapia Periodontal 

de Suporte, em semestres anteriores; (X) RSG; (X) nota na disciplina de Diagnóstico e 

Planejamento na Atenção Individual à Saúde Bucal - CPC026 (para os alunos do 2º ao 4º 

período).  

Data da seleção: dia 06/03/2018, terça-feira, às 14:30 h, na sala 3417 (sala 5) - FO/UFMG 

 

Data provável de divulgação dos resultados: 09/03/2018. 

Data de início do Projeto: 13/03/2018 às 14 h (aula teórica – presença obrigatória) e 

atendimento clínico a partir do dia 20/03/2018 na Clínica 1.  

Data de término do Projeto: 26/06/2018.  

 
Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2018. 

Prof. Flávio de Freitas Mattos 
Coordenador do CENEX FO/UFMG 

 


