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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DO PROJETO DE 
EXTENSÃO: PROGRAMA PREVENTIVO PARA GESTANTES E 

BEBÊS (PPGB) – 1º semestre de 2021 – exclusivo para discentes do 
curso de odontologia da UFPI 

 
  
As atividades serão iniciadas no modo remoto (plataforma zoom) às segundas-

feiras de 10:00 às 12:00 e quintas-feiras 16:00 às 18:00, sem data prevista para 
início de atividades presenciais. O discente necessita ter esses dois horários 
disponíveis. 
 

 
1. Inscrições: As inscrições serão realizadas pelo email 

ppgb1997@ufpi.edu.br. Os candidatos deverão preencher a ficha 
de inscrição e enviar contendo os seguintes dados:  
Nome completo:________________________________________ 
CPF: ________________________________________________ 
e-mail: _______________________________________________ 
Telefone celular: (código de área) __________________________ 
Período que irá cursar em 2021.1: ___________ ______________ 
Índice de Rendimento Acadêmico (IRA): ___________________ 
Manhãs disponíveis no período letivo 2021.1 (7:30 às 12:00): 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Período de inscrição: 23.02.2021 a 05.03.2021. 
3. Número de vagas: 10 vagas para discentes do curso de odontologia 

da UFPI 
4. A seleção dos estagiários será baseada na disponibilidade de 

manhãs livres (7:30 às 12:00 – quando retomarem as atividades 
presenciais), semestres cursados e Índice de Rendimento 
Acadêmico (IRA). A classificação dos discentes é realizada 
considerando os maiores IRA e quantidade de semestres cursados.  
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5. Os estagiários selecionados deverão estar conscientes de que o 
PPGB é um projeto de extensão universitário que funciona de forma 
ininterrupta, isso é, incluindo o período de férias acadêmicas.  

6. O certificado de participação será concedido ao discente ou 
profissional que obtiver 90% de presença e cujas faltas tenham sido 
justificadas à professora orientadora. 

7. Na última sexta-feira de cada mês será realizada reunião científica, 
em formato remoto pela plataforma zoom. Serão discutidos 
protocolos adotados no PPGB e apresentação de artigos 
científicos. 

8. Antes de iniciar as atividades do PPGB, será realizada uma reunião 
OBRIGATÓRIA, em formato remoto pela plataforma zoom no dia 
10.03.2021 às 16:00 com todas as professoras orientadoras. 

9. Anexar no email de inscrição histórico escolar atualizado. 
 

Teresina, 22 de fevereiro de 2021 
 
 
 

 
Coordenadora do PPGB 

 
 


