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CHAMADA 019/2021 
 

Seleção de 01 (um) Bolsista de extensão PBEXT - AF para o Projeto de Extensão: 
“TAL MÃE, TAL FILHO – PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA GESTANTES” 

 

Coordenadora: Profa. Lívia Guimarães Zina. 

 
Período de inscrição: 15 a 24/02/2021 no CENEX FAO/UFMG, por meio do formulário de 
inscrição, disponível AQUI. 
 
Documentação: Histórico Escolar da graduação + Nota Semestral Global- NSG + 

Comprovante de classificação socioeconômica nível I, II ou III pela FUMP e/ou de ingresso na 
UFMG pelo sistema de cotas. (anexar os arquivos em PDF) 
 
 
Dia e horário de funcionamento: Disponibilidade para cumprir 20 horas semanais durante 
os 2 semestres de 2021, sendo um turno fixo por semana (segundas-feiras de manhã). A 
execução das atividades práticas do projeto tem horário flexível, de acordo com os horários 
dos professores, discentes e os cronogramas dos encontros com os alunos voluntários. Em 
função da pandemia de COVID-19 e da Resolução CEPE/UFMG nº06/2020 de 10 de 
setembro de 2020, as atividades presenciais serão substituídas, temporariamente e em 
caráter excepcional, por atividades remotas durante o período de pandemia. O funcionamento 
remoto será mediado por tecnologias digitais de informação e comunicação, que possibilita a 
interação entre participantes, comunidades ou grupos envolvidos. Considerando o exposto, 
durante o período de funcionamento remoto, a disponibilidade de todos os envolvidos no 
projeto será flexibilizada e acordada entre as partes. 
 
Nº de vagas/perfil: 1 (uma) vaga para bolsista, que deverá ser preenchida por aluno 
regularmente matriculado a partir do 6º período no curso de graduação em Odontologia, que 
tenha interesse na temática “Pré-natal odontológico” e que tenha atuado no projeto TAL MÃE, 
TAL FILHO por pelo menos um semestre. Tendo em vista a elaboração de conteúdos para 
divulgação nas redes sociais do projeto, a habilidade no uso de plataformas e aplicativos 
digitais (como Canva, Powtoon, InShot e similares) para elaboração desses conteúdos será 
valorizada. Além disso, espera-se que o bolsista possua conhecimentos intermediários sobre 
edição de planilhas e bancos de dados, com familiaridade no uso de ferramentas do software 
Excel. O candidato deve estar classificado socioeconomicamente no nível I, II ou III pela 
Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP) ou ter ingressado na UFMG pelo sistema de 
cotas. 
 
Forma de seleção: Análise de Histórico escolar e NSG + Entrevista oral  

 
Data da seleção: As entrevistas serão realizadas no dia 25/02/21, a partir das 14h na 

Plataforma Microsoft Teams, Equipe PROJETO TAL MÃE, TAL FILHO. Os candidatos serão 
adicionados no canal após inscrição neste edital. Será elaborado um cronograma para a 
realização das entrevistas, de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/mPg2EFfHKV4sFLjv8


 
 
 
 
 
Data da divulgação do resultado: 26/02/2021.  

 
Período de atuação no Projeto: março/2021 a fevereiro/2022.    

 

Valor da bolsa Ações Afirmativas: R$ 500,00 (quinhentos reais).  

 
Informações complementares: Maiores informações sobre o projeto poderão ser acessadas 

no link abaixo e nas redes sociais do projeto: 
https://sistemas.ufmg.br/siex/PrepararProjeto.do?id=67847  @projetotalmaetalfilho (Facebook 
e Instagram) 
 

 
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 
 

Profa. Maria Inês Barreiros Senna 
Coordenadora do CENEX FO/UFMG 

 
 


