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

CHAMADA 064/2020
Seleção de 06 (seis) voluntários para o Projeto de Extensão Tal Mãe, Tal Filho - Promoção

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

Período de Inscrição: 30/08 a 07/09/2021 no CENEX FO/UFMG, por meio do link:
https://forms.gle/jB9DTqcSqWzxAasL9
Documentação em formato PDF
Histórico escolar, Nota Semestral Global - NSG

Dia, horário e local de funcionamento: As atividades do projeto serão desenvolvidas às
segundas-feiras, no período da manhã. 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.

Perfil e Nº de vagas ofertadas: 06 vagas que deverão ser preenchidas por aluno regularmente
matriculado a partir do 1º período no curso de graduação em Odontologia ou outros cursos da área
da saúde, que tenha interesse na temática “Pré-natal odontológico”.
Forma de seleção: (X) Análise de Histórico escolar e NSG

(X) Entrevista oral
Data/Hora/Plataforma de Seleção: As entrevistas serão realizadas no dia 09/09/21, a partir das
13h 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.

Data divulgação do resultado: 13/09/2021
Período de atuação na atividade: setembro/2021 a março/2022

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, 25 de agosto de 2021.

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

https://forms.gle/jB9DTqcSqWzxAasL9

