MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
FACULDADE DE ODONTOLOGIA

PROJETO DE EXTENSÃO: PERIODONTIA CLÍNICA E CONTEMPORÂNEA - PCC
EDITAL Nº
A Direção da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, nas suas atribuições legais,
RESOLVE:
Abrir inscrições para processo seletivo para 20 vagas referente ao Projeto de Extensão: PERIODONTIA CLÍNICA E
CONTEMPORÂNEA (PCC), coordenado pela Profª. Natália Marcumini Pola. O projeto visa capacitar o aluno para o
planejamento e execução de procedimentos cirúrgicos mucogengivais, bem como a abordagem de terapias adjuntas ao
tratamento periodontal convencional, através do atendimento clínico de pacientes. A periodicidade do projeto é semanal
e terá início em Julho de 2016, com término previsto em Dezembro de 2016. As vagas são destinadas aos alunos do
Curso de Odontologia do 6º ao 10º semestre e profissionais de Odontologia, sendo 4 vagas para os alunos do 6º e
7º semestres e 16 vagas para os alunos do 8º ao 10º semestres e profissionais.
O Projeto será realizado às quintas-feiras das 18H00min às 21H30min, com atendimento ao público com necessidade
de tratamento periodontal especializado.
1) PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 30/06/2016 e 01/07/2016 das 8:00 às 17:00hs
2) LOCAL DE INSCRIÇÃO: Secretaria – 4º andar FO
3) SELEÇÃO: 05/07/2016, das 14:00hs às 18:00hs, sala 705
4) CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
4.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Odontologia da UFPel e ter cursado o 7º semestre ou
ser graduado em Odontologia;
4.2. Ter desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas no projeto de extensão;
4.3. Entregar até dia 01 de Julho de 2016, o histórico escolar atualizado (disponível na Internet) na Secretaria da
Faculdade de Odontologia, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.
4.4. Ter disponibilidade de horário;
4.5. Responder ao questionário específico sobre conhecimentos teóricos relacionados às atividades previstas no projeto
de extensão.
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 06 de Julho de 2016 através de e-mail e na secretaria da FO.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
6.1. Entre em contato com a coordenadora do projeto por meio do e-mail nataliampola@gmail.com

Gabinete da Direção da Faculdade de Odontologia, aos 28 dias do mês de junho de 2016.

Profª. Drª. Adriana Etges
Diretora da Faculdade

