
 

EDITAL 13/2022 - SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DISCENTES PARA PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

JUNTO À COORDENADORIA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO – CInEx. 

A Coordenadoria de Iniciação Científica e Extensão – CInEx, por meio deste edital, torna público e faz 

saber a sua comunidade acadêmica, a abertura das inscrições para a seleção de voluntários discentes 

para o Projeto de Iniciação Científica intitulado:  NanoBiocompósitos ionômerico modificado com 

fosfato de cálcio e reticulados com epicloridrina para restaurações dentárias minimamente 

invasivas; descrito abaixo. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1. O período das inscrições compreenderá de 15/09/2022 a 25/09/2022. 

1.2. O candidato deverá realizar sua inscrição via e-mail e no título do e-mail deverá informar Projeto de 

Iniciação “Materiais Odontológicos”. 

1.3 No ato da inscrição, o candidato deverá encaminhar, via e-mail, para o endereço eletrônico da 

Professor Dr. Vitor César Dumont (vitorcdumont@gmail.com ), os dados e documentos listados abaixo 

(digitalizados e salvos em PDF): 

a) Dados pessoais como nome completo e contato (telefone); 

b) Currículo Lattes. 

 

1.2. DOS REQUISITOS:  

• Estar regularmente matriculado no Curso de Odontologia da FACSETE; 

• Ter disponibilidade semanal de pelo menos 2 horas para o projeto de iniciação;  

• Já ter concluído as Unidades Curriculares PI: Ciências dos Materiais Odontológicos ou equivalente e 

não ter histórico de reprovação nesta Unidade Curricular; 

• Ter sido aprovado nesta Unidade Curricular com 70 pontos ou mais (70% ou mais de aproveitamento). 

 

2. DAS VAGAS E PROCESSO DE SELEÇÃO  

A presente seleção destina-se ao preenchimento de vagas para início imediato das atividades previstas. 

Estão disponíveis 3 vagas para alunos que cumprirem os requisitos mínimos para a candidatura, 

explicitados nesse edital. 

O processo seletivo constará de 2 etapas:  
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- A primeira constará de análise dos documentos enviados via e-mail. 

- A segunda será por meio de entrevista previamente marcada com os candidatos selecionados na 

primeira etapa com data e horários definidos, sendo o contato estabelecido com o (a) aluno (a) através 

do contato telefônico ou via e-mail. 

 

3. DO RESULTADO  

3.1. Ao final da vigência do Projeto de Iniciação, o(a) acadêmico(a) receberá certificação de atuação no 

Projeto, conforme a carga horária total cumprida na execução do mesmo;  

3.2 O resultado da seleção dos alunos voluntários será divulgado até o dia 30/09/2022, com publicação 

no site ou Instagram da FACSETE e na secretaria acadêmica.  

3.3 Ao ser selecionado(a), o acadêmico(a) assinará o termo de trabalho voluntário e atuação em 

iniciação cinetífica, onde compromete-se com sua atuação. 

 

 

 

                           
   

Talita Hélen Ferreira e Vieira 

 
 

 
                        Vitor César Dumont 

Coordenadora da Extensão Acadêmica Coordenador do Projeto de Iniciação Científica 
 
 
 

 

Sete Lagoas, 08 de setembro de 2022. 

 

 


