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 CHAMADA 075/2019 
Seleção de Voluntários 

Projeto de Extensão Terapia Periodontal de Suporte (TPS) 
Coordenadora: Profª Renata Magalhães Cyrino  

Subcoordenador: Prof. Luís Otávio Miranda Cota  

 

Dia e horário de funcionamento: 3a-feira - 14 às 17:00 h (atendimento clínico) / 13 às 17 h 

(setor radiologia) 

Período de inscrição: De 22/07/2019 a 12/08/2019 às 16 horas, 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 exigida:   

1. Histórico escolar 

2. Rendimento Semestral Global (RSG) (pode ser o da Internet, desde que incluídos o 

RSG e o nº de inscrição na UFMG, em formato PDF) 

3. Currículo e respectivos comprovantes, organizados na ordem em que foram colocados 

no currículo e entregues no CENEX, até o último dia de inscrição. 

Número de vagas:   

• 16 vagas para alunos de graduação (Odontologia) do 6º ao 9º períodos;  

• 4 vagas para alunos de graduação (Odontologia) do 3º ao 5º períodos para atuação no setor de 

radiologia;   

Forma de seleção dos alunos:  

1- Prova escrita* (abordando conceitos gerais de tratamento periodontal);  

2- Análise do Currículo (certificados apresentados);  

3- Entrevista escrita. 

Forma de desempate na seleção:  

1- Notas nas disciplinas de periodontia I e II, respectivamente;  

2- Participação nas disciplinas de Periodontia I e II;  

3- Participação no Projeto TPS, em semestres anteriores (excetos alunos do 6º período candidatos);  

4- RSG,  

*Sugestão de bibliografia: Livro texto Lindhe e Carranza. 
 

Data da seleção: dia 13/08/2019, terça-feira, às 14:00h, na sala 1 – 3410- FO/UFMG 
Data provável de divulgação dos resultados: 14/08/2019  
Data de início do Projeto: 20/08/2019 às 14 h (aula teórica – presença obrigatória) e 

atendimento clínico a partir do dia 27/03/2018 na Clínica 1.   

Data de término do Projeto: 19/11/2019.  

Belo Horizonte,   12 de julho de 2019. 

 

 
Prof. Walisson Arthuso Vasconcelos 

Subcoordenador do CENEX FAO/UFMG 
 

 


