
CHAMADA 007/20 

Seleção de 18 (dezoito) voluntários para o Projeto de Extensão “Atendimento 

Odontológico a Pacientes com Traumatismos Dentários na Dentição Decídua” 

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

 

 

 
Coordenadora: Profa. Patrícia Maria Zarzar 

Subcoordenadora: Profa. Fernanda Morais Ferreira 

 

 

Período de Inscrição: 05/02/2020 a 03/03/2020 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 11/03/2020.     

 

Documentação: Disciplinas em curso e cursadas e Extrato de integralização curricular (anexar os arquivos em PDF). 

Dia, horário e local de funcionamento: 4ª feira, de 18:30 às 22 horas, na Clínica 08. 

 

 

Nº de vagas: 18 vagas 

 Alunos do 1º, 2º, 3º e 5º períodos (04 vagas): 

o Desenvolvimento e aplicação de atividades de promoção de saúde, cidadania, empoderamento e 

prevenção de traumatismo com os responsáveis e crianças na sala de espera, acolhimento dos 

responsáveis e das crianças, desenvolvimento de pesquisas e participação em seminários, 

elaboração de um Portfólio com as atividades desenvolvidas na sala de espera, podendo também 

auxiliar alunos do 6 ao 9º período nos atendimentos (auxílio nos controles e retornos de 

tratamentos, na estabilização protetiva, tratamentos odontológicos como restaurações, 

exodontias e endodontias em bebês e crianças pequenas que sofreram traumatismos dentários na 

dentição decídua)  e auxílio no serviço de radiologia. (03 vagas) 

o Serviço de fotografia. (01 vaga) 

 

 Alunos do 6º ao 9º período (14 vagas): 

 

o Atividades na adequação comportamental de bebês e crianças pequenas que sofreram 

traumatismos dentários, prevenção, atendimento/tratamento (exame clínico e diagnóstico do 

tipo de trauma, reabilitação de dentes decíduos, tratamentos endodônticos, exodontias, 

moldagem e elaboração de mantenedores de espaço, etc.), bem como acompanhamento clínico 

e radiográfico das crianças participantes do projeto de extensão de traumatismos dentários na 

dentição decídua. Os alunos também desenvolverão atividades de pesquisa e participarão de 

seminários de casos clínicos do projeto.  

 

http://www.odonto.ufmg.br/cenex


Requisitos para inscrição: Estudantes de Odontologia (UFMG) do 2º ao 9º período, exceto 4º período. 

Forma de seleção: Análise de histórico escolar, prova escrita e entrevista. 

 

Data e local da seleção: 

PROVA ESCRITA: dia 04/03/2020, quarta-feira às 12:30 horas (Sala 3 - 3415). 

- Bibliografia: Livro TRAUMATISMOS NA DENTIÇÃO DECÍDUA: Prevenção, Diagnóstico e Tratamento; 2.ed. / 

2013; Paulo Floriani Kramer & Carlos Alberto Feldens. 

 

Para os alunos do 1º, 2º, 3º e 5º períodos: 

* Cap. 3: Epidemiologia do Traumatismo na Dentição decídua 

* Cap. 4: Prevenção de Traumatismos na Dentição decídua 

 

 

Para os alunos do 6º ao 9º período: 

* Cap. 5: Exame do Paciente 

* Cap. 7: Classificação das Lesões Traumáticas 

* Cap. 8: Conduta Clínica: Pronto-Atendimento e Preservação 

* Cap. 10: Terapia Pulpar em Dentes Decíduos 

* Protocolo de endodontia para decíduos (disponível no CENEX para xerox).  

* ENTREVISTA: dia 05/03/2020, quinta-feira às 13:00 horas (Sala de estudos 5 - 3408).  

* Data da divulgação do resultado: 06 de março de 2020. 

Data de início do Projeto: 11/03/2020 

- AULAS TEÓRICAS: 11/03/2020, 18/03/2020 e 25/03/2020, na sala 4 – 3416. 

 

 

Data de início da prática clínica: 01/04/2020, de 18:30 às 22horas, na Clínica 08. 

 

 

Carga Horária Semestral: 60 horas. 

 

 

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Profa. Maria Inês Senna 

Coordenadora do CENEX FO-UFMG 


