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CHAMADA CENEX 029/20 
SELEÇÃO DE BOLSISTA E VOLUNTARIOS DE EXTENSÃO – AÇÕES AFIRMATIVAS 

PROJETO DE EXTENSÃO CENTRO DE MEMÓRIA: CIÊNCIA E CULTURA NO DISCURSO DA 
ODONTOLOGIA – REDE DE MUSEUS UFMG 

 
Coordenadora: Professora Maria Inês Barreiros Senna.  

Objetivos: Esta chamada visa selecionar discentes de graduação do curso de Odontologia, regularmente 

matriculados na UFMG do 1º ao 9º período. 

 

Número de vagas para alunos: 01 VAGA para Bolsista na modalidade AÇÕES AFIRMATIVAS. 
                                                     04 VAGAS de voluntários para estudantes do curso de Graduação de 

Odontologia, a partir do primeiro período. 

 

Inscrições e seleção: As inscrições serão aceitas no período de 21 de fevereiro a 08 de março de 2020, 

por meio do por meio do sistema INTRANET CENEX. Acessar: www.odonto.ufmg.br/cenex > Intranet Cenex 

> Área do aluno > Ações de extensão > Selecionar o projeto. No ato da inscrição on line os candidatos 

deverão anexar os seguintes documentos em formato PDF:  

a) Histórico Escolar (será aceita a versão do histórico disponível na internet); 

b) Somente para bolsistas: Extrato de Integralização Curricular; 

c) Somente para bolsistas: Carta de Intenções do candidato: apresentação do perfil e 

descrição do motivo pelo qual deseja participar do Projeto. (No máximo uma lauda digitada 

em fonte Arial 12, espaço entre linhas 1,5). 

d)Somente para voluntários: arquivo contendo Carta de Intenções do candidato 

(apresentação do perfil e descrição do motivo pelo qual deseja participar do Projeto) – Anexar no 

espaço reservado ao extrato de integralização curricular no sistema;  

Dia e horário de funcionamento do projeto: segunda-feira a sexta-feira (manhã e tarde), de acordo com a 

disponibilidade.  

 

O exame de seleção constará de:  

 
a) Análise do Histórico Escolar e RSG, avaliação do texto com a exposição dos motivos 

apresentados pelo estudante; 

b) Entrevista no dia 09/03/2020 (2ª feira) às 13:30 horas, na sala 2918, do CENEX. 

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2020. 

 

Maria Inês Barreiros Senna 
Coordenadora do Centro de Extensão da FAO/UFMG 


