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Faculdade de Odontologia 

CENEX - Centro de Extensão 

 
CHAMADA CENEX 065/2020 

 
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO DESENVOLVIMENTO DA 

GESTÃO DA EXTENSÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG 
 

Coordenadora: Professora Maria Inês Barreiros Senna  
 

1. Objetivos: 
1.1- Esta Chamada visa selecionar discentes de graduação dos cursos de Artes Visuais, Cinema               

de Animação e Artes Digitais, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda) e             
Odontologia, com experiência desejável na área de comunicação, da Universidade Federal de Minas             
Gerais para atuar no Projeto de Extensão Desenvolvimento da Gestão da Extensão da Faculdade de               

Odontologia da UFMG. 
 

2. Inscrições e seleção: 
2.1- As inscrições serão aceitas no período de 11/09/2020 ate as 12:00 horas do dia 16/10/2020,                

por meio do formulário de inscrição on line, disponível no link :            
https://forms.gle/ustA6YQmBc4R6vNK9 

2.2 No ato da inscrição on line os candidatos deverão anexar os seguintes documentos  
Vídeo pitch (de até 3 min) contendo apresentação do perfil do estudante, motivação e possíveis               

contribuições para o Projeto de Extensão Desenvolvimento da Gestão da Extensão da Faculdade             
de Odontologia da UFMG. 

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

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

disponibilidade. Modalidade a distância, atividades on line síncronas e assíncronas  

Mínimo de disponibilidade: 02 horas semanais 

O exame de seleção constará de:  
 
a) Análise do Vídeo, Histórico Escolar e RSG 

b) Entrevista on line no dia 18/09 (6ª feira) às 15:30 horas, se o número de candidatos for maior do                   

que o número de vagas 

3. Vagas e plano de trabalho das atividades do bolsista: 

3.1- Serão disponibilizadas 06 vagas para discentes dos cursos de Artes Visuais, Cinema de              
Animação e Artes Digitais, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda)           
e Odontologia com comprovada experiência na área de comunicação, regularmente          
matriculados na UFMG a partir do 5º período. 

 
 

https://forms.gle/ustA6YQmBc4R6vNK9
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3.2- Os estudantes selecionados desempenharão as seguintes atividades: 

- Participar das reuniões da equipe do CENEX/FAO/UFMG; 

- Contribuir com o desenvolvimento das atividades de pesquisa e monitoramento e avaliação das ações de                

Extensão;  

- Propor e desenvolver um plano de atividades de comunicação interna e externa do CENEX/FAO-UFMG               

com produção de materiais gráficos e eletrônicos; 

- Realizar manutenção e atualização do site e outras mídias sociais do CENEX/FAO-UFMG; 

- Apurar e redigir notícias para os veículos institucionais do CENEX-FAO e da FAO-UFMG; 

- Auxiliar as equipes executores das ações de extensão na produção de materiais e de estratégias de                 

divulgação científica; 

- Estabelecer parcerias com o grupo de bolsistas de extensão da Faculdade de Odontologia para propor                

atividades conjuntas, entre ações de extensão; 

- Auxiliar na organização dos eventos do CENEX/FAOUFMG (Semana da Extensão, Mostra Virtual,             

Diálogos sobre Extensão, Fórum on line com os Bolsistas de Extensão, dentre outros); 

- Elaborar relatórios técnicos,  

-Participar da elaboração de produção acadêmica e técnica 

- Participar da Semana de Conhecimento da UFMG (Encontro de Extensão), da Jornada de Extensão e de                 

outros eventos científicos 

-  

                                                                                                 Belo Horizonte, 11 de setembro de 2020. 

 
Profa. Maria Inês Barreiros Senna 

Coordenadora do CENEX FO/UFMG 
 

 
 


