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

CHAMADA 61/2022
SELEÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) VOLUNTÁRIOS DE GRADUAÇÃO PARA O PROJETO

DE EXTENSÃO: Terapia Periodontal de Suporte

Coordenadora: Profa. Renata Magalhães Cyrno

Período de inscrição: 20/07/2022 a 27/07/2022 no CENEX FAO/UFMG, por meio do formulário de

inscrição, disponível AQUI.
Documentação: Histórico escolar, Rendimento semestral global - RSG, Vídeo de no máximo 3 minutos com uma

apresentação breve do voluntário. Deve conter apresentação pessoal (nome, idade, período), relato de suas

habilidades, descrição breve do que já fez na escola a nível de extensão e sua expectativa com a entrada no

projeto TPS.

Dia/horário de funcionamento: Quartas-feiras de 13:30h às 16:30h, no período de 3/08/2022 a 24/08/2022.

Nº de vagas/perfil: 24 vagas para alunos que já tenham cursado a disciplina de Periodontia I; 12 vagas para

alunos do 3o ao 5o períodos (que ainda não tenham cursado a disciplina de Periodontia); 2 vagas para alunos do

2º período para atuação na radiologia. Serão orientados pelas Profas. Cláudia Borges Brasilero e Roselaine

Moreira Coelho Milagres, atuando nas tomadas radiográficas dos pacientes em Terapia.

Forma de seleção: Seleção será feita pelos orientadores do projeto entre os dias 28/07 a 1/08.

Data da divulgação do resultado: 01/08/2022

Período de atuação no Projeto: De 03/08/2022 a 24/08/2022.

Informações Adicionais: Os alunos que já cursaram a disciplina de Periodontia I serão responsáveis pela

realização da terapia de manutenção periodontal nos pacientes. Os alunos que não cursaram Periodontia I, serão

auxiliares das duplas, realizando o monitoramento de sessões de controle do biofilm bacteriano e atuando na

divulgação do projeto. Ao final do projeto, os alunos interessados participarão da organização do I Simpósio de

Hipersensibilidade Dentinária, que será realizado em setembro, vinculado às ações do projeto TPS.

Belo Horizonte, 20 de julho de 2022.

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

https://forms.gle/4Bo4KTENAE25jz79A

