/

FLUXOGRAMA DO SISTEMA DE FOMENTO EXTENSÃO PARA ALUNOS

05/2021

º

EDITAL PROEX N

RESULTADO

VOCÊ TEM CADASTRO
NO SISTEMA DE
FOMENTO?

NÃO

AS

VOLUNTÁRIOS

Acessar o Minha UFMG > Sistema de Fomento >
PROEX > Completar os dados que aparecem na tela
inicial inicial, depois confirmar.

SELEÇÃO

SIM
O/A orientador/a já te
indicou no Sistema?

NÃO

Entra em com contato com o professor/a e informe que
ele precisa te indicar. Seguindo as orientações, conforme
FLUXOGRAMA DE PROFESSORES/AS

SIM
O/A aluno/a precisa entrar no Sistema de Fomento
PROEX. Acessar aba Minhas Ações > Voluntários e clicar
no botão informar dados.
Preencher informações solicitadas e gravar.
ATENÇÃO! É necessário que os alunos tenham
currículo na Plataforma Lattes.

OBS: Em caso de aluno de pós-graduação observar
o nome do Curso no momento de informar o Curso
vinculado (Não é Odontologia)

ATENÇÃO!
SOMENTE A PARTIR
DAQUI QUE OS
ALUNOS/AS
PODEM INICIAR AS
ATIVIDADES,

Após o término da ação,
ficará disponível no sistema o
botão para o/a aluno/a preencher
o relatório de avaliação.
O certificado será
disponibilizado após o
preenchimento do relatório
pelo(a) aluno(a) e professor(a).
ABA MINHAS AÇÕES DECLARAÇÕES

ORIENTAÇÕES GERAIS:
Cada aluno/a poderá atuar em até 20 horas semanais em atividades de Extensão, simultaneamente. E o sistema considera a soma das
cargas horárias de todas as ações em que foi vinculado naquele período. NÃO é possível editar a carga horária no sistema depois de
lançada pelo/a orientador/a. Apenas o(a) orientador(a) que consegue visualizar a carga horária.

NÃO será possível realizar indicações retroativas. A data de início deverá ser igual ou posterior a data de lançamento
no sistema. O/a orientador/a deverá informar a data de início e término da atividades de cada aluno(a), conforme o
cronograma de oferta da ação no semestre/ano). NÃO existe a possibilidade de alteração desta data no sistema.
O Termo de compromisso do/a aluno/a ficará disponível para visualização no Sistema de Fomento.
Caso o/a aluno/a continue como voluntário/a da ação, o/a orientador/a deverá inserir novamente no sistema com nova
data de participação. Não há necessidade deste aluno/a passar por uma nova seleção.

MAIORES
INFORMAÇÕES
CENEX/FAO
E-MAILS:
ODONTOCENEX@GMAIL.COM OU
ODONTO-CENEX@UFMG.BR

WHATSAPP:
31 99917-1666

