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EDITAL DE SELEÇÃO – PROGRAMA ODONTO PRESENTE 

PROGRAMA DE EXTENSÃO 2022 

Edital aos acadêmicos do curso de odontologia da Faculdade de Ciências Odontológicas 
(FCO) para participação em Programa de Extensão. 

O Programa de Extensão: ODONTO PRESENTE 

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A PACIENTES ONCOLÓGICOS COM MUCOSITE 
ORAL E LESÕES BUCAIS INFECCIOSAS, ATENDIDOS PELA ASSOCIAÇÃO 
PRESENTE EM MONTES CLAROS – MG 

 

Realiza seleção dos acadêmicos do curso de odontologia da FCO para participarem de suas 
atividades de março a dezembro do ano de 2022 de acordo com as seguintes condições: 

 

1. DO PROGRAMA DE EXTENSÃO 

O Programa de Extensão: “Odonto Presente” foi institucionalizado pela Coordenadoria de 
Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Odontológicas (FCO). 

O programa tem como objetivo unir professores e alunos da FCO nas ações que compõem 

o complexo tratamento do paciente com câncer e usando como pilar central a extensão. 

Acolher, orientar e tratar pacientes portadores de mucosite oral e lesões bucais infecciosas 

decorrentes do tratamento antineoplásico por radioterapia em cabeça e pescoço e/ou 

quimioterapia, em organização não governamental na cidade de Montes Claros, norte de 

Minas Gerais – Associação Presente.  Ressalta-se ainda que o Programa Odonto Presente 

tem como objetivos específicos: 

• Preparar a equipe técnica com protocolos clínicos de atendimento oncológico; 

• Habilitar os acadêmicos quanto ao diagnóstico de mucosite e lesões bucais 

infecciosas na oncologia; 

• Capacitar os acadêmicos para a aplicação de laser de baixa intensidade em lesões 

por mucosite; 

• Acolher o público-alvo da instituição atendida; 

• Conhecer, por meio de anamnese detalhada, o histórico clínico dos pacientes. 

• Realizar exames extra e intra-oral para identificação de mucosite oral e lesões 

bucais infecciosas; 

• Orientar quanto à higienização bucal; 
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• Tratar a Mucosite oral por meio de aplicação de laser de baixa intensidade e 

prescrição medicamentosa; 

• Intervir em lesões infecciosas por meio de prescrição medicamentosa; 

• Proservar o paciente durante toda terapêutica odontológica. 

 

2. DAS VAGAS 
O Programa de Extensão “Odonto Presente” no ano de 2022 oferece 8 (oito) vagas para 
acadêmicos voluntários do curso de graduação Odontologia da FCO. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas, de 8 às 18h entre os dias 17 à 21 de fevereiro e poderão 
ser realizadas no endereço eletrônico: www.nossafco.com.br 

3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o requerimento de inscrição no 
endereço eletrônico: www.nossafco.com.br 
 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. Serão selecionados 8 acadêmicos do curso de odontologia da FCO matriculados do 5° 
ao 8° período.    

4.2. A seleção será por AVALIAÇÃO ESCRITA E ENTREVISTA.  

4.2.1. A avaliação escrita será aplicada em 22/02/2022, às 18h, contendo 20 questões de 
múltipla escolha. As referências encontram-se no anexo I. A avaliação será realizada na 
Unidade 1 da FCO. 

4.2.3. A entrevista será realizada com os 18 (dezoito) primeiros classificados para avaliar 
perfil e disponibilidade do acadêmico no dia 25/02.2022, às 14h. A entrevista será realizada 
na Unidade 1 da FCO. 

4.3. Serão classificados para a entrevista 18 acadêmicos. 

4.4. Serão classificados, no final, 2 candidatos de cada período (5° ao 8°). 

4.5. Não havendo candidatos em um ou mais período, os candidatos dos demais períodos 
completarão as vagas. 

4.6. O candidato que cumprir toda a carga horária (descrita no item 4.8) receberá certificado 
de 80 (oitenta) horas. 

4.7. Poderão candidatar-se à seleção acadêmicos que cumpram todos os seguintes critérios: 

a) Estar regularmente matriculado na FCO. 
b) Estar cursando 5º, 6º, 7º ou 8° períodos do curso de Odontologia da FCO. 
c) Para emissão de certificado, o candidato deverá ter disponibilidade para cumprir uma 

carga horária de 4 horas semanais durante o 1º e 2° semestres de 2022. 
d) O acadêmico deverá ter disponibilidade para comparecer à Associação Presente, 

localizada no bairro Canelas, em Montes Claros – MG, no período entre 16h e 18h30m, 
semanalmente ou quinzenalmente. 
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e) Comprovante de vacinação contra Covid-19. 
f) Aceitar e cumprir integralmente todas as disposições desta seleção.  
g) O candidato que não cumprir um dos itens acima será desclassificado. 
 
5. DO RESULTADO 

5.1. A Coordenação do Programa de Extensão “Odonto Presente” divulgará a lista dos 
acadêmicos classificados para a função de voluntário do Programa no dia 28/02/2022. A lista 
estará disponível no site e na secretaria da FCO.  

5.2. O resultado será divulgado por ordem alfabética do candidato e por período. 
 
6. DA CONVOCAÇÃO 

6.1. Os candidatos aprovados na seleção do Programa de Extensão “Odonto Presente” 
deverão apresentar-se na secretaria para assinatura do termo de compromisso entre os dias 
1º a 4 de março de 2022 de 7h30m às 18 h na secretaria da FCO. 

6.2. Os candidatos aprovados que não comparecerem na data e horário previstos para 
assinatura do termo de compromisso (vide item 6.1), serão considerados desistentes e um 
novo candidato será convocado no dia 07/03/2022 para o programa seguindo ordem de lista 
de espera conforme pontuação adquirida e entrevista realizada. 

 
7. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ESTUDANTES 

7.1. São atribuições dos estudantes voluntários do Programa de Extensão “Odonto 
Presente” 

a) Participar de atividades clínicas na Associação Presente de Monte Claros. 
b) Participar das discursões dos relatos de casos clínicos dentro da sua disponibilidade de 

tempo e demanda.  
c) Participar das atividades de ensino específicas para o Programa, que serão 

desenvolvidas por meio de orientação dos professores durante os atendimentos clínicos, 
reuniões para debate e apresentação de casos clínicos, dos cursos oferecidos 
mensalmente pela equipe de professores do programa e de professores convidados. 

d) Participar da reunião mensal de acompanhamento do programa e apresentar o relatório 
mensal de atividades de sua equipe. 

e) Cumprir as exigências éticas e humanas estabelecidas no Programa de Extensão 
“Odonto Presente”. 

 
8. DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

8.1. O Programa de Extensão “Odonto Presente” será executado no espaço da Associação 
Presente de Montes Claros (Rua Mangueiras, 242, Bairro Canelas). 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. Todos os estudantes voluntários, participantes do Programa de Extensão “Odonto 
Presente” receberão ao final do período de um ano de atividades, um certificado emitido pela 
COPEX, constando a sua carga horária de 80 horas. 
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9.2. A FCO isenta-se de qualquer compromisso financeiro e/ou vínculo empregatício com o 
acadêmico classificado nesta seleção do Programa de Extensão “Odonto Presente.” 

9.3. O estudante voluntário será desligado do grupo de atuação do Programa de Extensão 
“Odonto Presente” sem direito a certificado de participação, diante das seguintes situações: 

a) Conclusão do curso ou trancamento de matrícula; 

b) Abandono do curso de graduação; 

c) Desistência da participação no Programa; 

d) Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do Programa; 

e) Faltas em reuniões mensais, baixa assiduidade nas atividades diversas do Programa. 

f) Condutas inadequadas na realização das atividades, considerando aspectos éticos e 
técnicos. 

9.4. Ao se inscrever neste processo seletivo, o candidato estará aceitando as normas 
estabelecidas nesta seleção. 

 

Anexo I: Referências bibliográficas para a avaliação escrita. 
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