
 

 

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

 

CHAMADA 036/2021 

 

Seleção de 01 (um) Bolsista para o Projeto de Extensão:  
“Desenvolvimento da Gestão da Extensão na Faculdade de Odontologia 

da UFMG” 

 

Coordenadora: Profa. Maria Inês Barreiros Senna  

Período de inscrição: 07/04/2021 a 14/04/2021 no CENEX FAO/UFMG, por meio do 

formulário de inscrição, disponível AQUI.  

Pré-requisito: Atuar como voluntário no Projeto em questão. 

Documentação:  

● Histórico Escolar da graduação + Nota Semestral Global - NSG (PDF).  

● Declaração de matrícula que comprove a situação atual do aluno (com data de 

início e previsão de formatura) - PDF;  

● Carteira de Identidade (PDF).;  

● CPF (PDF).; 

● Comprovante de residência (PDF).; 

● Vídeo Pitch com no máximo 03 minutos abordando o perfil do estudante, sua 

motivação para ser bolsista do Projeto, refletindo sobre a importância dessa ação 

para a sua formação e quais são as contribuições que traz para o projeto. O vídeo 

deve ser anexado no momento da inscrição junto com os outros documentos. 

Dia e horário de funcionamento:   

- O bolsista deverá atuar 20 horas semanais, de acordo com  as necessidades do Projeto 

(segunda a sexta-feira das 08:00 horas às 12:00 horas ou das 13:00 às 17:00 horas).  

Atividades além de Trabalho: 1) Participar das atividades do Encontro de Extensão em 

2021, realizado no âmbito da Semana do Conhecimento, apresentando trabalho como 

autor ou coautor; 2) Participar da Jornada de Extensão da UFMG/2021; 3) Participar das 

atividades formativas de extensão a serem ofertadas pela PROEX. 

https://forms.gle/uFsSKTi8M2sYq6kB8


 

Plano de Trabalho do Bolsista: Disponível, aqui. 

Forma de seleção: Análise de Histórico escolar e NSG + Análise do vídeo pitch. 

 

Data da divulgação do resultado: 21/04/2021 

Período de atuação no Projeto: 15/05/2021 a 30/05/2022 

Valor da bolsa: R$400,00 

OBS: O candidato selecionado deverá possuir conta corrente ativa no Banco Santander, 

da qual seja o único titular. Não será efetuado pagamento em conta poupança, conjunta 

ou de titularidade de terceiros. 

Belo Horizonte, 06 de abril de 2021.  

 

 

Profa. Maria Inês Barreiros Senna  
Coordenadora pró-tempore do CENEX FAO/UFMG 

https://drive.google.com/file/d/13nqhiS6OYydQ0BXUYCBkFFpYfariS4Mz/view?usp=sharing
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