
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Faculdade de Odontologia 

CENEX - Centro de Extensão 
 

 

CHAMADA 023/2019 

Seleção de 06(seis) voluntários para o Projeto de Extensão “Atenção odontológica a 

crianças e adolescentes com distúrbios do sono” 

    

Coordenadora: Profa. Dra. Junia Maria Cheib Serra-Negra  

Subcoordenadora: Profa. Dra. Miriam Pimenta Parreira do Vale  

Período de Inscrição: 08/03/2019 a 18/03/2019 no CENEX FO/UFMG, por meio do sistema INTRANET 

CENEX. Acessar: www.odonto.ufmg.br/cenex > Intranet Cenex > Área do aluno > Ações de extensão > 

Selecionar o projeto com início para 05/04/2019 

Documentação: Histórico Escolar + Rendimento Semestral Global (anexar os arquivos em pdf).  

Dia, horário e local de funcionamento: 6ª feira, de 9:00 às 12 horas, na Clínica 08 e teóricas em sala de 

estudo a ser divulgado posteriormente. 

Nº de vagas: 06 vagas  

 Alunos do 5º ao 9º período (06 vagas):  Desenvolvimento e aplicação de atividades de promoção 

de saúde, cidadania, empoderamento e prevenção de problemas do sono que refletem no sistema 

estomatognático tais como, ronco, apnea, bruxismo, mioclonia facial, exposição exacerbada a 

estímulos luminosos no quarto de dormir que podem  levar a contrações exacerbadas dos músculos 

masseter e temporal, higiene do sono, compulsão alimentar noturna, a serem trabalhadas com o 

paciente e com os responsáveis. Atendimento clínico em dupla, com aprendizagem no diagnóstico 

das alterações relacionadas a parafunções, leitura e interpretação de exames polissonográficos e 

uso de eletromiógrafos, dores ATM, placas mio relaxantes, desenvolvimento de pesquisas e 

participação em seminários,  

Requisitos para inscrição: Estudantes de Odontologia (UFMG) do 5º ao 9º período.  

Forma de seleção: Análise de Histórico escolar e Entrevista. 

Data e local da seleção: ENTREVISTA: dia 20/03/2019, quarta-feira às 12:30 horas (Sala  - 3322). 

Data da divulgação do resultado: até dia 25/03/2019. 

 

 Data de início do Projeto: 05/04/2019 - AULAS TEÓRICAS: 05/04/2019, 12/04/2019, 26/04/2019 de 9:00 

as 10:00 h (sala será divulgada posteriormente). Nos dias de aula teórica o atendimento na clínica 

acontecerá de 10 as 12h. A partir do mês de maio até o mês de julho, o atendimento a pacientes acontecerá 

de 9:00 as 12:00 h.  

 

Data de início da prática clínica: início em 05/04/19 de 10:00 as 12:00h e termino 05/07/19 de 9:00 as 

12:00 h. 

A lista de materiais clínicos necessários para atendimento dos pacientes será divulgada 

posteriormente. 

 

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2019. 

 

 

Profa. Maria Inês Barreiros Senna 

Coordenadora do CENEX FO/UFMG 


