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

Seleção de 20 (vinte) voluntários para o Projeto de Extensão:
“Atenção odontológica a crianças e adolescentes com distúrbios do sono”

Coordenadora: Profa. Junia Maria Cheib Serra-Negra

Período de inscrição: 29/03/2022 a 08/04/2022 no CENEX FAO/UFMG, por meio
do formulário de inscrição, disponível AQUI.

Documentação: Histórico escolar, Rendimento semestral global - RSG, Carta de
interesse relatando porque quer participar e como pode contribuir

Dia e horário de funcionamento:Encontros quinzenais, às sextas-feiras, de 9 as
11 horas nas plataformas Zoom e Teams

Número de vagas/perfil: 20 voluntários, do 3o ao 10o períodos sendo 10 do
curso de graduação de fonoaudiologia UFMG e 10 do curso de graduação em
odontologia UFMG

Forma de seleção: Análise de histórico e RSG, Análise da carta de interesse. O candidato(a)
que deixar de apresentar qualquer documento, será eliminada da seleção

Data/Hora/Plataforma de Seleção: A seleção acontecerá de forma assíncrona, onde os
documentos apresentados serão avaliados pelos coordenadores do projeto, Professores Júnia
Serra-Negra e Marco Aurélio Paschoal.

Data da divulgação do resultado: 11/04/2022

Período de atuação no Projeto:29/04/2022 a 13/08/2022

Informações Adicionais: Os encontros síncronos acontecerão quinzenalmente nas
plataformas Zoom e Teams. A turma será dividida em duplas de trabalho, preferencialmente um
estudante de fonoaudiologia e um de odontologia, que elaborarão material didático a ser postado
no perfil do projeto no Instagram (@projetodosono). Para cada tema apresentado, haverá um
professor tutor que orientará a dupla no desenvolvimento do trabalho. Portanto, a dupla terá uma
semana de atividade assíncrona para elaboração do trabalho e na semana seguinte, apresentará
para a turma o material que elaborou de forma síncrona. Foruns de Discussões e contribuições de
toda a turma serão estimuladas para a construção do conhecimento nos encontros síncronos. Após
o material ser "moldado", ele será postado no perfil do Instagram, voltado para comunidade leiga.

Belo Horizonte, 29 de março de 2022.

https://forms.gle/FFfwiD7HAbQNnSBk8


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


