
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
CENEX - CENTRO DE EXTENSÃO

CHAMADA CENEX Nº 059/2021

SELEÇÃO DE 03 (TRÊS) VOLUNTÁRIOS
PROJETO DE EXTENSÃO "Odontopediatria UFMG ao alcance de todos: divulgação

de ciência e informação em saúde nas plataformas digitais"

Coordenadora: Profa. Cristiane Meira Assunção

Período de inscrição: 02/07/2021 até 09/07/2021 no CENEX FO/UFMG, por meio do Formulário de
Inscrição disponível AQUI.

Documentação: Arquivo contendo o histórico escolar da graduação + Rendimento Semestral
Global dos períodos já cursados + Post para Instagram.

Criar um post para Instagram, para o público leigo, sobre algum tema relevante relacionado
Odontopediatria, no formato de fotos (até 10 fotos no carrossel). Incluir a legenda do post.

Enviar o Post com legenda no endereço de e-mail odontopediatria.ufmg@gmail.com .

E-mail atual e número de whatsapp para contato da equipe de coordenação (esses dados podem ser
anexados em documento Formato Word ou PDF).

Dias e horários de funcionamento: Atividade remota, sem dia e horário fixo. Sugere-se ter
disponibilidade durante às 5as. Feiras, das 18 às 19 horas para acompanhar as Lives do projeto.

Local de funcionamento: Modalidade Remota- Plataforma Teams
Nº de vagas ofertadas: : 03 (três) vagas para Voluntários alunos de graduação de Odontologia de
qualquer período.
Forma de seleção: (x) Análise de histórico e RSG; (x) Análise do post criado para o Instagram.
Carga horária: 04 horas semanais.
Data da divulgação do resultado: 14/07/2021

Data de início do Projeto: 17 de julho de 2021

Informações complementares: A participação no projeto terá uma carga horária semanal de no

máximo 4 horas, distribuídas de acordo com as atividades remotas desenvolvidas. Dentre as

atividades destacam-se a divulgação de forma acessível artigos, pesquisas e temas diversos da

área da Odontopediatria, produção de material gráfico e audiovisual para divulgação em redes

sociais.

Banca examinadora:

Presidente: Cristiane Meira Assunção

Titular: Izabella Barbosa Fernandes

Titular: Marco Aurélio Benini Paschoal

Suplente: Cristiane Baccin Bendo

https://forms.gle/uFJgNzvV6rw3Kx3w9


Belo Horizonte, 02 de julho de 2021.

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


