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

CHAMADA 19/2023
Seleção de 01 (um) Bolsista para o Projeto de Extensão: “CARAVANA DA

SAÚDE” SIEX: 400158.
Coordenador: Prof. Ricardo Rodrigues Vaz

Período de inscrição: 22/02/2023 a 06/03/2023 no CENEX FAO/UFMG, por
meio do formulário de inscrição, disponível AQUI.

Documentação:
+ Histórico Escolar da graduação
+ Rendimento Semestral Global dos períodos já cursados (PDF)

Dia e horário de funcionamento: A atuação do bolsista será de 12 horas
semanais, sendo um turno (4 horas) por semana para as atividades práticas
do projeto, além da participação na formação teórica. A formação teórica será
realizada na disciplina especial Formação de Promotores de Saúde -
Programa de Extensão IV (FAO 013). As atividades da FAO 013 serão
semipresenciais às quartas-feiras de 18h às 22h. Serão creditados ao
estudante 45horas das disciplinas de formação (FAO 013).

Para as reuniões e execução das atividades práticas do projeto de extensão os
horários serão flexibilizados de acordo com a disponibilidade dos professores e
discente, sendo definidos após o processo de seleção do bolsista. As reuniões
serão realizadas na plataforma Microsoft Teams e as atividades presenciais
serão distribuídas conforme o cronograma semestral, com carga horária de
32horas.

Nº de vagas/perfil: 1 (uma) vaga para bolsista, que deverá ser preenchida
por estudante do 4º ao 10º período que tenha interesse na temática “Promoção
de Saúde Bucal”, que tenha atuado no projeto de extensão “Caravana da
Saúde” por pelo menos um semestre.

Forma de seleção:
(X) Análise documental;
(X) Avaliação escrita. O questionário digital deverá ser respondido até às 22h
do dia 08/03/23 por meio do link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOExzMQHj-wrgzQ66mnj4iBUcW
kSUT8ZgsoAVslqIHi6Hc1A/viewform?usp=pp_url

Data da divulgação do resultado: 10/03/2023.

https://forms.gle/82Ucg9e4NGNGFmrX6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOExzMQHj-wrgzQ66mnj4iBUcWkSUT8ZgsoAVslqIHi6Hc1A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOExzMQHj-wrgzQ66mnj4iBUcWkSUT8ZgsoAVslqIHi6Hc1A/viewform?usp=pp_url


Período de atuação no Projeto: de março/2023 a fevereiro/2024.

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2023.

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


