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

CHAMADA CENEX 58/2022

Seleção de 2 (dois) bolsistas e 6 (seis) voluntários para o  Projeto de Extensão

TRANSODONTO: SAÚDE BUCAL TAMBÉM É DIREITO!

Coordenadora:     Profa. Dra.  Andreia Maria Araújo Drummond

Período de Inscrição: 20/06/2022 a 06/07/2022 (12:00) Por  meio  do formulário aqui

Documentação  para inscrição:

● Currículo lattes
● Rendimento semestral global (RSG)
● Vídeo do interessado, de até 2 minutos, com sua identificação, curso e período, porque

deseja participar do projeto, como pode contribuir com a equipe (citando uma ideia
inovadora para o projeto).

Local de funcionamento: Faculdade de Odontologia da UFMG (FAO-UFMG), Hospital Municipal
Odilon Behrens (HOB), Microsoft Teams

Dia, horário de funcionamento e atividade: terça-feira, turno manhã, de 8:00 às 12:00 horas
(formato presencial/atendimento/HOB); quinta-feira, turno noite, de 18:00 às 22:00 horas (formato
presencial/atendimento/ FAO-UFMG), reuniões online quinzenais via Microsoft Teams e visitas
externas esporádicas.

Perfil e Nº de vagas para alunos :  8 (oito) vagas para estudantes de graduação da UFMG, sendo:

● duas vagas para bolsista de qualquer curso de graduação da UFMG com prioridade para
discentes de graduação mães com criança em idade escolar, estudantes travestis e
transexuais, estudantes com deficiência, discentes que ingressaram na UFMG pelo sistema
de cotas e discentes classificados socioeconomicamente no nível I, II ou III pela FUMP;

● duas vagas para voluntários de qualquer curso de graduação da UFMG;
● quatro vagas para voluntários do curso de Odontologia da FAO-UFMG com prioridade para

discentes a partir da turma 165;

Forma de seleção:

● Análise de histórico e RSG
● Avaliação do vídeo (conforme documentação para inscrição)
● Entrevista escrita via Formulário de Inscrição: https://forms.gle/oHPFuSzRKz6VYGau9

Data/Hora/Plataforma de Seleção: 07/07/2022 às 14:00 horas/Microsoft Teams.

Resultado: 08/07/2022.

https://forms.gle/oHPFuSzRKz6VYGau9


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

Belo Horizonte, 20 de junho de 2022.

Profa. Dra. Maria Inês
Coordenadora do CENEX FO-UFMG


