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Faculdade de Odontologia 

Colegiado do Curso de Graduação em Odontologia 

 

EDITAL FAO/COLGRAD/N°. 006/2022 

 

SELEÇÃO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO PARA 

PARTICIPAR DO PROGRAMA UFMG SUMMER SCHOOL 

 

A Coordenadora pro tempore do Colegiado de Graduação em Odontologia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Profa. Dra. Carolina Nemesio de Barros 

Pereira, faz saber que, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022, a Secretaria do Colegiado de 

Graduação em Odontologia da FAO UFMG receberá as inscrições de candidatos para o exame de 

Seleção de 02 (dois) Alunos de Graduação para participar do Programa UFMG Summer School on 

Brazilian Studies 2022. Para maiores informações sobre o programa acesse o link 

http://eci.ufmg.br/ufmg-summer-school-on-brazilian-studies-2022/ 

 

1. Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados no curso de graduação em Odontologia 

FAO UFMG, cursando disciplinas do 1° período em diante. 

 

2.I) É obrigatório que o aluno possua disponibilidade de horário para frequentar as atividades do 

Programa UFMG Summer School/ 2022, de 04 a 15 de julho de 2022,  sem comprometimento de suas 

atividades acadêmicas regulares. Eventos extra poderão ocorrer, previamente agendados e de comum 

acordo com o aprovado, desde que haja disponibilidade de horário.  

II) É requisito indispensável e obrigatório, a proficiência em língua inglesa, devendo ser comprovada 

por um dos certificados a seguir:  

TOEFL (Test of English as a Foreign Language),  

IELTS (International English Language Testing System),  

FCE (First Certificate in English),  

CAE (Certificate in Advanced English) 

CPE (Certificate of Proficiency in English)  

Exame de Proficiência em Inglês do CENEX-FALE/UFMG, 

 

3. Serão ofertadas 02 (duas) vagas. 

 



4. A inscrição deverá ser realizada por meio do Termo de Inscrição disponível no site do Colegiado de 

Graduação da FAO UFMG, https://www.odonto.ufmg.br/colgrad/ devidamente preenchido, assinado e 

enviado para o e-mail da Secretaria do Colegiado de Graduação da FAO UFMG, odonto-

grad@ufmg.br. 

 

5. No ato da inscrição, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos digitalizados: 

a) Carteira de Identidade com CPF e Certidão Social (se houver), 

b) Histórico Escolar com NSG 

c) Certificado 

     TOEFL (Test of English as a Foreign Language),  

     IELTS (International English Language Testing System),  

     FCE (First Certificate in English),  

     CAE (Certificate in Advanced English) 

     CPE (Certificate of Proficiency in English)  

     Exame de Proficiência em Inglês do CENEX-FALE/UFMG, 

   d) Termo de inscrição, referido no item 4 deste edital, devidamente preenchido, assinado e salvo em 

formato PDF para o envio. 

O candidato que não enviar os documentos solicitados no ato da inscrição terá seu requerimento 

indeferido.  

 

6. O exame de seleção compreenderá: 

- Avaliação do Histórico Escolar. 50. (cinquenta) pontos;  

- Entrevista em língua inglesa: 50 (cinquenta) pontos; 

Para aprovação, o candidato deverá obter nota mínima de 70 (setenta) pontos na somatória final. 

A entrevista será realizada no dia 12/04/2022, terça-feira, a partir das 08:30 horas, através da 

plataforma Teams em link a ser informado aos candidatos. 

O resultado final da seleção será disponibilizado na página do ColGrad e no Moodle a partir do dia 

13/04/2022. 

 

7. Os candidatos serão classificados na ordem decrescente de suas notas apuradas. 

 

8. Caberá recurso do resultado, desde que devidamente fundamentado, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, iniciado no primeiro dia útil subsequente ao dia da publicação do resultado de seleção. 

 

Belo Horizonte, 04 de abril de 2022 

 

 

 

Profa. Dra. Carolina Nemesio de Barros Pereira 

Coordenadora Geral pro tempore do Colegiado de Graduação FAO UFMG 

https://www.odonto.ufmg.br/colgrad/
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