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

CHAMADA 056/2020 
Seleção de 05 (cinco) voluntários para o Projeto de Extensão Tal Mãe, Tal Filho - 

Promoção de saúde bucal para gestantes 
Coordenadora: Profa.Lívia Guimarães Zina 

 
Período de Inscrição: 20/07/2020 a 31/07/2020 no CENEX FO/UFMG, por meio do link:  
https://forms.gle/jB9DTqcSqWzxAasL9 
Documentação em formato PDF  
Histórico Escolar + Rendimento Semestral Global (anexar os arquivos em pdf). 
 
Dia, horário e local de funcionamento: As atividades do projeto funcionarão de forma remota. As               
reuniões acontecerão uma vez ao mês às segundas-feiras à tarde, podendo haver flexibilização dos              
horários, a depender das demandas dos alunos voluntários. 
 
Perfil e Nº de vagas ofertadas: Alunos da graduação e pós-graduação, sem restrição quanto ao                
curso e período. Há preferência para aqueles que cursam na área da saúde, comunicação e               
humanidades. Número de vagas: 5 vagas para alunos voluntários de graduação e/ou pós-graduação. 
Forma de seleção: (X) Análise de Histórico escolar e RSG  
                                 (X) Entrevista/escrita 
Data/Hora/Plataforma de Seleção: A seleção será realizada através de análise do Histórico            
Escolar, RSG e entrevista escrita. O formulário da entrevista será enviado por email pela              
coordenação do projeto, após inscrição do aluno. Necessário o aluno informar seu email             
corretamente. O aluno deverá enviar a documentação completa (Histórico Escolar, RSG e            
formulário da entrevista escrita preenchido) para o email do projeto          
(projetotalmaetalfilho@gmail.com) até o dia 31/07, quando então será realizada a análise dos            
documentos. 

Data divulgação do resultado: 04 de agosto de 2020. 
Período de atuação na atividade: Os estudantes atuarão no projeto no período de 10/08/2020 a               
31/03/2021. 

Informações complementares: Informações sobre o projeto: o projeto atua na área da promoção da              
saúde para gestantes e lactantes, na perspectiva do empoderamento feminino. São trabalhados temas             
como saúde bucal e geral, parto e nascimento, aleitamento materno, determinantes sociais da saúde,              
dentre outros. Temos atuado em parcerias com o Hospital Sofia Feldman e PRAE-UFMG. O foco               
das ações neste momento tem sido a divulgação científica através de redes sociais e a interação com                 
redes de apoio à gestantes, portanto a comunicação social é extremamente importante e necessária              
para o projeto. 

Belo Horizonte, 20 de julho de 2020. 

 
 

Prof. Walison Arthuso Vasconcellos 
Coordenador em exercício do CENEX FO/UFMG 
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