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

CHAMADA 25/2023
Seleção de 16 voluntários para o “Atendimento Odontológico a Pacientes com

Traumatismos Dentários na Dentição Decídua ”

Coordenação: Profa. Patricia Maria Pereira de Araújo Zarzar

Período de inscrição: 27/02/2023 a 13/03/2023 no CENEX FO/UFMG, por meio do formulário
de inscrição, disponível AQUI.

Documentos para inscrição: Histórico escolar, vídeo pitch. O vídeo deve ser postado no Youtube e o link da
apresentação deve ser enviado para o e-mail traumatismodeciduoufmg@gmail.com o vídeo deverá ter 1 minuto de
duração e incuir: nome, período, matricula, motivação para a participação no projeto, experiências anteriores em
projetos de extensão e convivência clínica com crianças (caso houver).

Dia/horário/local de funcionamento:Período de funcionamento do projeto: 22/03/2023 a 28/06/2023, das
18:30 às 21:30 as quarta feira. As atividades serão desenvolvidas na Plataforma Teams, sala de aula, Clínica 08 da
FAO-UFMG

Nº de vagas ofertadas/perfil do aluno: Voluntários de graduação (12 vagas para alunos do 6 ao 9 período
e 4 vagas para alunos do 2 ao 5 período do curso de Odontologia).

Forma de seleção: histórico escolar e vídeo pitch

Data da divulgação do resultado: 17/03/2023

Período de atuação na atividade:Período de funcionamento do projeto: 22/03/2023 a
28/06/2023 das 18:30 às 21:30_ quarta feira.

Informações complementares: A seleção acontecerá na plataforma Zoom pelos
coordenadores com avaliação dos documentos. Qualquer documento faltante implicará em
desclassificação do candidato.O projeto trabalha com palestrantes renomados, com atividades
síncronas e os estudantes voluntários selecionados elaboram material didático (videos, flyers,
etc) para promoção do conhecimento no perfil do Instagram @projetodosono , em linguagem
leiga que fazem parte da atividade do projeto. Estas atividades de elaboração de material
educativo são desenvolvidas de forma assíncrona.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2023.

Profa. Maria Inês Barreiras Senna
Coordenadora do CENEX 0DONTO

https://forms.gle/XZQJp7J4t6GAVrSX9



