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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
Faculdade de Odontologia 
CENEX - Centro de Extensão 
 

EDITAL 089/2018 
Seleção de QUATRO bolsistas AÇÕES AFIRMATIVAS DE EXTENSÃO para o 

 “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A PACIENTES 
TRANSPLANTADOS DA UFMG” 

As bolsas da modalidade PBEXT Ação Afirmativa são destinadas exclusivamente aos discentes 

de graduação classificados socioeconomicamente no nível I, II ou III pela Fundação 

Universitária Mendes Pimentel (FUMP) ou discentes que ingressaram na UFMG pelo 

sistema de cotas. 

Coordenadora: Profa. Maria Elisa de Souza e Silva 

Período de inscrição: 02/01/2019 a 15/01/2019 (até às 10 horas) 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 programa com início e término para o 

período de 01/03/2019 a 28/02/2020. 

Documentos para inscrição: Histórico Escolar; Rendimento Semestral Global; Declaração 

experiências extracurriculares (inserir esta informação no sistema no campo “Disponibilidade de 

Horários / Período Atual / Quais Projetos de Extensão já participou?”); Declaração da FUMP (entregue no 

momento da entrevista) ou documento que comprova ter ingressado pelo sistema de cotas; 

Dia e horário de funcionamento: 4ª feiras, de 18:30 às 21:30 horas e outros horários a 

combinar até completar o total de 20 horas semanais 

Local de funcionamento: Clínicas 3 e 5 - FOUFMG 

Nº de vagas ofertadas: 4 (quatro)   (alunos a partir do 2º período) 

Valor da Bolsa: R$ 500,00 (quinhentos reais) 

Período de vigência da bolsa: 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020 (podendo este 

período ser alterado a critério da coordenação) 

Forma de seleção:   ( X ) Análise do Currículo (Histórico e experiências acadêmicas) 

                      ( X ) Entrevista no dia 16 de janeiro às 9 horas- sl. 3339 (ordem de inscrição) 

Data da divulgação do resultado: até 25 de fevereiro de 2019. 

Período de vigência da bolsa: março de 2019 a fevereiro de 2020. 

Observação: Os alunos selecionados para as bolsas de extensão deverão apresentar número 

de conta corrente bancária do Banco do Brasil, da qual seja o único titular, no momento da 

contratação. E também deverão possuir currículo lattes.  

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2018. 

 
 

Profa. Maria Inês Barreiros Senna 
Coordenadora do CENEX FO/UFMG 

 

 


