
 

EDITAL 03/2021-1 – PROCESSO SELETIVO ODONTOLOGIA 

POSDCAST DA ODONTO  

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente edital possui o objetivo de selecionar acadêmicos do curso de Odontologia 

da Faculdade Santo Antônio para o Projeto “Podcast da Odonto”, a ser realizado no período 

de 08/03/2021 a 07/03/2022. 

O Projeto Podcast da Odonto é de responsabilidade da Professora Doutora Fernanda 

Alves Feitosa em comunhão com a Coordenação de Extensão da Instituição.  

 

2. OBJETIVO DO PROGRAMA 

Levar informação de qualidade para acadêmicos e profissionais de Odontologia 

através de áudios semanais sobre assuntos ligados à profissão, podendo ou não ter a 

presença de convidados, e sempre fundamentado em evidências científicas. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o processo seletivo serão no período entre 18/02/2021 a 26/02/2021. 

Os interessados deverão enviar a carta de intenção para o email 

fernanda.feitosa@fsantoantonio.edu.br.   

A carta de intenção encontra-se no final deste edital (anexo I). 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO:  

O processo seletivo será realizado através de carta de intenção (ANEXO 1) que 

deverá ser preenchida de próprio punho e encaminhada para: 

fernanda.feitosa@fsantoantonio.edu.br,  dentro do prazo de inscrições.  

Os interessados deverão estar dispostos a participar do processo de pesquisa de 

informações fidedignas, montar roteiros para gravação, gravar episódios semanalmente, 

interagir com convidados, auxiliar na divulgação do Projeto e na parte tecnológica 

envolvida. 

Reuniões quinzenais serão realizadas presencialmente ou pelo Google Meet para 

alinhamento das pautas e demais assuntos pertinentes. 
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5. DOS RESULTADOS 

O resultado do processo seletivo será divulgado no site institucional e no perfil do 

Instagram do curso de Odontologia a partir do dia 03 de março de 2021. 

 

6. DAS VAGAS 

Serão abertas 9 vagas, sendo: 

Ano Vagas 

1º 3 

2º 3 

3º 3 

Caso as vagas não sejam completadas conforme a Tabela acima, a coordenação do 

Projeto se reserva o direito de alterar a oferta para conveniência da formação do grupo. 

 

7. CERTIFICAÇÃO 

 

A certificação de participantes, docentes e coordenadores será emitida mediante 

entrega de documentos (lista de frequência e relatório) contendo as atividades 

desenvolvidas no período, bem como a descrição de todas as etapas realizadas assinado e 

carimbado pelo professor responsável. A carga horária certificada representará 2 horas 

semanais, alcançando 72 horas no total para alunos regulares. 

Cada participante poderá faltar 2 vezes por semestre, devendo as faltas serem 

avisadas com 2 dias de antecedência. Faltas sem prévio aviso deverão ser justificadas com 

apresentação de atestado médico ou outro equivalente.   

 

  

 Caçapava, 04 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO I – Carta de Intenção 

 

Nome do aluno: _____________________________________________ 

Explique como você pode contribuir para o Projeto “Podcast da Odonto”. Comente como 

participar desse Projeto pode contribuir para a sua formação.  


