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

CHAMADA CENEX 039/2022

Seleção de 6 (seis) voluntários para o  Projeto de Extensão

Reabilitação protética do paciente com perda de substância na região de cabeça e
pescoço

Coordenadora:     Profa. Amália Moreno

Período de Inscrição: 01 a 08 de abril de 2022 Por meio  do  formulário aqui!

Documentação  para inscrição:

● Histórico escolar, Rendimento semestral global - RSG, Arquivo contendo o histórico escolar da
graduação + Rendimento Semestral Global dos períodos já cursados + Carta de intenção
explicando o interesse em participar do Projeto + 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 de funcionamento e atividade: Às segundas-feiras pela manhã (atendimento clínico
quinzenal), às segundas-feiras pela tarde (atendimento clínico semanal) e as sextas-feiras a tarde
(laboratório quando necessário).

Local de funcionamento: Microsoft Teams, Faculdade de Odontologia da UFMG, Hospital
Municipal Odilon Behrens

Perfil e Nº de vagas para alunos : 6 vagas para Voluntários alunos de graduação a partir do 6o
período de odontologia

Forma de seleção:

● Análise de histórico e RSG, Carta de Intenção

Data/Hora/Plataforma de Seleção:09 de abril de 2022, das 09:00 às 17:00.

Data de Divulgação do Resultado: 11/04/2022

Período de Atuação: 01 semestre escolar de 2022

Informações Adicionais: O projeto de extensão atualmente está com atividades presenciais de
atendimento clínico e atividades laboratoriais na sala 2118. Além disso, desenvolvemos material didático,
incluindo cartilhas e artigos na área de Prótese Buco-Maxilo-Facial. Neste sentido, os alunos de graduação
são bem vindos para nos auxiliar com estas atividades entre outras, e também a divulgação científica e
diálogo desta temática em sociedade.

Belo Horizonte, 31 de março de 2022.

https://forms.gle/CxuTPhDNGbcEoPwT7
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