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

CHAMADA CENEX Nº 43/2023

SELEÇÃO VOLUNTÁRIOS
PROJETO DE EXTENSÃO "Tal mãe, tal filho – Promoção de Saúde Bucal para

Gestantes"

Coordenadora: Profa. Lívia Guimarães Zina

Período de inscrição: 09/03/2023 a 20/03/2023 no CENEX FO/UFMG, por meio do
Formulário de

Inscrição disponível AQUI

Documentação: 1) Vídeo do estudante (O link para acesso ao vídeo deverá ser digitado
no espaço reservado para “vídeo do estudante”), 2) Histórico Escolar da graduação ou pós-graduação, 3) Nota
Semestral Global NSG (apenas para alunos da graduação)

Dias e horários de funcionamento: As atividades do projeto serão desenvolvidas às segundas-feiras, no
período da manhã. Serão contabilizadas 4 horas semanais para alunos voluntários, sendo um turno (4 horas) por

semana para as atividades práticas do projeto, além da participação na formação teórica.

A formação teórica será realizada nas disciplinas especiais Formação de promotores de
saúde - Programa de Extensão IV (FAO 011 e FAO 013). Todos os estudantes selecionados serão matriculados
nestas disciplinas e deverão cursá-las, para isso é necessário que tenha disponibilidade de horário no SIGA. As
disciplinas serão ofertadas nos seguintes horários:

Professores
responsáveis

Disciplina 2ª. feira 4ª. Feira

Lívia Zina FAO 011 (15h) 09h às 11h x

Viviane Gomes
João Henrique Lara
do Amaral

FAO 013 (45h) x 18h às 22h

Local de funcionamento: Faculdade de Odontologia-FAO

Nº de vagas ofertadas: 06 vagas que deverão ser preenchidas por alunos regularmente matriculados a partir
do 1º período no curso de graduação em Odontologia ou outros cursos da área da saúde, que tenham interesse

na temática “Pré-natal odontológico”, 03 vagas que deverão ser preenchidas por alunos regularmente
matriculados em cursos de pós-graduação em Odontologia ou outros cursos da área da saúde, nível

pós-graduação, que tenham interesse na temática “Pré-natal odontológico”.

Forma de seleção:

( x ) Análise documental (Histórico escolar e NSG + Vídeo para alunos da
graduação / Histórico escolar + Vídeo para alunos da pós-graduação)

( x ) Entrevista presencial

Data/Hora/Seleção: Os documentos deverão ser enviados até a data limite do processo de

https://forms.gle/3WgqAbVLCpvVSoG97


inscrição (20/03/23). As entrevistas serão realizadas no dia 21/03/2023, às 12:30h, na sala de estudos 3408 da
Faculdade de Odontologia da UFMG. Será elaborado um cronograma para a realização das entrevistas de
acordo com a ordem de inscrição.

Data da divulgação do resultado: 23/03/2023

Data de início do Projeto: 27/03/2023 a 30/06/2023

Informações complementares: *Orientações para elaboração do vídeo: O candidato

deverá produzir um vídeo de, no máximo, 2 minutos, abordando um tema relacionado ao Pré-natal Odontológico,

na perspectiva da educação em saúde, direcionado para veiculação em redes sociais (Instagram e/ou Facebook).

Serão avaliados a capacidade de síntese do estudante, a criatividade na elaboração do material, bem como a

demonstração de que possui noções básicas sobre o tema, adquiridas a partir de leituras de referências relevantes

da área. O vídeo deverá ser carregado em plataformas como YouTube ou Microsoft Stream e o link de acesso

deverá ser inserido no formulário de inscrição. É responsabilidade do candidato certificar que o link está disponível

para acesso de terceiros. A comissão avaliadora não se responsabiliza por impedimentos de acesso aos vídeos

feitos pelas plataformas onde eles tenham sido carregados. Há diversos tutoriais disponíveis sobre como postar

vídeos no YouTube (https://tecnoblog.net/270088/como-postar-videos-no-youtube-celular-e-pc/) e no Microsoft

Stream

(https://docs.microsoft.com/pt-br/stream/portal-upload-video)

* Para saber mais sobre o nosso projeto, acesse:
https://sistemas.ufmg.br/siex/VerIdentificacao.do?id=85047&tipo=Projeto&modo=abrir
https://www.instagram.com/projetotalmaetalfilho/
https://www.facebook.com/projetotalmaetalfilho

Belo Horizonte, 09 de março de 2023.

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


