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CHAMADA 077/2020 
Seleção de 10 (dez) voluntários para o Programa de Extensão: “Atendimento 

odontológico ambulatorial e hospitalar a indivíduos com comprometimento sistêmico e 
perda de substância em região de cabeça e pescoço” 

 
Coordenadora: Profa. Dra. Tarcília Aparecida da Silva. 
 
Período de Inscrição: 30/11/2020 a 10/12/2020 no CENEX FO/UFMG, por meio do 
link:   https://forms.gle/nKQSiMuJm4NBSrfm9  
 
Documentação: Arquivo contendo o histórico escolar da graduação + Rendimento Semestral 
Global dos períodos já cursados + Carta de intenção explicando o interesse em participar do 
Programa + Email atual e número de whatsapp para contato da equipe de coordenação (esses 
dados podem ser anexados em documento Formato Word ou PDF).  
 
Dia, horário e local de funcionamento: Às segundas-feiras pela manhã. 
 
Nº de vagas: 04 vagas para Voluntários alunos de graduação a partir do 4o período de 
odontologia; 04 vagas para Voluntários alunos de Pós-graduação; 02 vagas para Voluntários de 
outros cursos de graduação da UFMG a partir do 2o período. 
 
Forma de seleção: (x) Análise de histórico, RSG e da Carta de Intenção. 
 
Data/Hora/Plataforma de Seleção: 11 de dezembro de 2020, das 09:00 às 17:00.   
 
Período de atuação na atividade: 01 semestre.         Carga horária: 04 horas semanais. 
 
Data divulgação do resultado: 14 de dezembro de 2020. 
 
Informações complementares: O programa foi recentemente criado e reuniu projetos de 
extensão que têm como eixo comum o atendimento odontológico integral e promoção de 
saúde aos indivíduos com comprometimento sistêmico grave e/ou pacientes oncológicos 
portadores de alterações morfo-funcionais em região de cabeça e pescoço. Neste sentido, 
alunos de outros cursos de graduação da área de saúde são bem vindos, bem como de cursos 
das áreas de humanidades que possam nos auxiliar com e divulgação científica e diálogo com a 
sociedade. 
 

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020. 
 

 
Profa. Maria Inês Barreiros Senna 

Coordenadora pró-tempore do CENEX FO/UFMG 
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