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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

SELEÇÃO AMPLIADA DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 2017 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos para atuar em programas e projetos de extensão, nas unidades/campi, bem como nas coordenações e 

setores da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). O candidato deverá se inscrever pela internet, por meio do link apontado no item 3.1 desta Chamada, do dia 9 de dezembro 

de 2016 até às 23 horas e 59 minutos do dia 6 de fevereiro de 2017, horário de Brasília. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas oferecidas para o 1º 

semestre de 2017, podendo se prorrogar para o 2º semestre do mesmo ano, nas ações de extensão listadas no quadro a que se refere o item 5 desta Chamada, vinculadas 

à PUC Minas em seus campi e unidades, obedecendo aos critérios a seguir: 

1. ESTRUTURA  

1.1 O processo seletivo a que se refere esta Chamada dará acesso aos programas, projetos e setores da Extensão Universitária da PUC Minas nos campi/unidades Barreiro, 

Betim, Contagem, Coração Eucarístico, Poços de Caldas, Praça da Liberdade, São Gabriel e Serro. 

1.2 As vagas em oferta para cada ação de extensão serão para beneficiários ou não de bolsas. Os (as) candidatos (as), necessariamente, devem ser alunos (as) da PUC 

Minas. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 Serão aceitas somente inscrições online. 

2.2 Os (as) candidatos (as) deverão preencher o formulário eletrônico no período de 9 de dezembro de 2016 até as 23 horas e 59 minutos do dia 6 de fevereiro de 2017, 

horário de Brasília. A inscrição é gratuita. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos da PUC Minas. 

2.3 O (A) candidato(a) poderá se inscrever em apenas 1 (uma) vaga oferecida e, na inscrição, deverá informar para qual vaga deseja concorrer. 

2.4 A ausência de dados ou o preenchimento incorreto da ficha de inscrição poderão acarretar o indeferimento do pedido de inscrição. 
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2.5 A PROEX / PUC Minas não se responsabiliza por inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

3. SELEÇÃO 

3.1 Os (as) candidatos(as) que se inscreverem para o processo seletivo das vagas de extensão para a PUC Minas, para atuação em 2017, deverão cumprir as seguintes 

etapas: 

a. Fazer inscrição online, de acordo com as informações acima explicitadas (item 2). 

b. Participar da Formação em Extensão nos dias 8 ou 9 de fevereiro de 2017 (verificar dia e horário em cada campus e unidade, conforme o item 4). A participação em 

tempo integral na Formação em Extensão é pré-requisito para continuar no processo seletivo.  

c. Entregar, no dia da Formação em Extensão, à equipe indicada no local, cópia do currículo profissional e histórico escolar da graduação (pode ser retirado do SGA 

Aluno). Somente os alunos que estão cursando o 1º período não precisam levar o histórico escolar da graduação. 

d. Elaborar uma Carta de Intenção em formulário específico, no horário da formação. O professor palestrante dará as instruções aos candidatos. 

e. Participar de entrevista com o professor coordenador da atividade de extensão entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2017. O agendamento desta entrevista será 

feito pelo professor coordenador diretamente com os alunos que se inscreveram para a vaga e que se enquadram nos pré-requisitos da atividade. 

f. A participação na formação terá validade para o ano vigente. 

 

CLIQUE AQUI e preencha o formulário de inscrição online.  

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1KCPFCjV7QTt_vS9vJOlN2u3o8BGQ82EiQdd4GbrzbwI/closedform
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4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO 
 
 

Campus/Unidade Dia Local Horário 

BARREIRO 8/02/2017 Auditório do Prédio 5 14h às 16h 

BETIM 8/02/2017 Prédio 2 - Salas 311 e 313 
10h às 12h 

14h às 16h 

CONTAGEM 
8/02/2017 

Prédio 3 – sala 116 
10h às 12h 

9/02/2017 14h às 16h 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 9/02/2017 Prédio 30 - Teatro João Paulo II 

10h30 às 12h20 

14h às 15h40 

17h às 18h40 

POÇOS DE CALDAS 8/02/2017 Auditório da Biblioteca 14h às 16h 

PRAÇA DA LIBERDADE 9/02/2017 A definir A definir 

SÃO GABRIEL 9/02/2017 Multimeios 30 14h30 às 17h30 

SERRO 9/02/2017 A definir 14h30 às 17h30 
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5. DAS VAGAS 

5.1 Os candidatos devem ficar atentos aos locais de realização das atividades de extensão, bem como dos pré-requisitos. 

 

Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BARREIRO - A Engenharia 
e a Rede Social do 
Barreiro: Tecnologia 
Social a Serviço da 
Comunidade                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Coordenador: Everaldo 
Bonaldo. 

1 vaga remunerada (com bolsa) de 
10 horas semanais. Pré-requisitos: 
Alunos dos cursos de Engenharia 
Civil, a partir do 5º período, sem 
restrição de unidade. 

- Colaborar em treinamentos, 
capacitações e oficinas com 
informações, esclarecimentos e 
orientações sobre: leitura e execução 
de projetos de obras e serviços de 
engenharia; execução de serviços e 
obras de engenharia; acessibilidade e 
sustentabilidade;                                                                                                                                                                                                        
- Colaborar na realização de 
levantamentos e medições nos locais 
para obtenção de informações/dados 
técnicos;                                                                                                                                                                                       
- Colaborar na realização de 
levantamentos topográficos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Elaboração de croquis e desenhos 
preliminares;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Elaboração e impressão de 
plantas/projetos de engenharia, 
utilizando-se de softwares dedicados 
para esta finalidade;                                                                                                                                                         
- Auxiliar na organização, 
planejamento, orientação e 
desenvolvimento das atividades com os 
alunos sem bolsa.  

8 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais, 8 vagas sem 
bolsa de 20 horas semanais. 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia Civil, a 
partir do 5º período, sem 
restrição de unidade; alunos 
de Arquitetura, a partir do 7º 
período, sem restrição de 
unidade; alunos de 
Engenharia de Produção, a 
partir do 6º período, sem 
restrição de unidade. 

- Colaborar na realização de 
levantamentos e medições nos 
locais para obtenção de 
informações/dados técnicos;                                                                                                                                                                             
- Colaborar na elaboração de 
croquis e desenhos preliminares;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Elaboração e impressão de 
plantas/projetos de engenharia, 
utilizando-se de softwares 
dedicados para esta finalidade;                                                                                                                                                           
- Participar, com os alunos 
bolsistas, na organização, 
planejamento e desenvolvimento 
das atividades de treinamentos, 
capacitações, oficinas, trabalhos 
de campos, entre outros.  

PUC Minas Barreiro e 
Regional Barreiro. 
Preferencialmente à 
tarde, no entanto, os 
horários serão definidos 
pelas equipes. 
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BARREIRO - 
Desenvolvimento de 
portfólio de tecnologia 
digital para apoio a 
gestão, monitoramento, 
avaliação e suporte aos 
projetos extensionistas da 
Unidade PUC Minas 
Barreiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Coordenadora: Cléia 
Márcia Gomes Amaral  

6 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais, 3 vagas 
remuneradas (com bolsa) de 20 
horas semanais. Pré-requisitos: 
alunos do curso de Sistemas de 
Informação da unidade Barreiro, a 
partir do 2º período (6 vagas). 
Alunos dos cursos da unidade 
Barreiro (3 vagas). 

Auxiliar no mapeamento das demandas 
de tecnologias de informação e 
comunicação existentes nos projetos de 
pesquisa e extensão nos cursos da 
unidade Barreiro, os cursos de 
graduação em Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Enfermagem, 
Engenharia Civil, Engenharia de 
Produção, Nutrição, Tecnologia em 
Gestão Financeira e Tecnologia em 
Logística.  
Auxiliar na gestão na elaboração das 
ferramentas de gestão das informações 
sobre os projetos de extensão; 
planilhas, banco de dados, formulários 
de levantamento de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Auxiliar na gestão dos dados sobre os 
projetos assistidos.  

6 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: aluno do curso de 
Sistemas de Informação e/ou 
demais cursos da Unidade 
Barreiro: Administração, 
Ciências Contábeis, Direito, 
Enfermagem, Engenharia 
Civil, Engenharia de 
Produção, Nutrição, 
Tecnologia em Gestão 
Financeira e Tecnologia em 
Logística 

As mesmas dos bolsistas.  PUC Minas Barreiro  

BARREIRO - PUC Mais 
Idade                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Coordenadora: Juliana 
Ladeira Gabaccio 

7 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Estar matriculado em 
curso do 2° período em diante. 

Auxiliar o professor em desenvolver as 
oficinas para projeto.                                                                                                                                                                                                                                                      
Atender as demandas do projeto no 
que tange a reuniões, organização e 
execução das oficinas.                                                                                                                                                                                                     
Acompanhar os idosos em atividades 
externa à unidade Barreiro (visitas 
técnicas, passeios, encontro cultural).                                                                                                                                                    
Participar de eventos da extensão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Participar na redação do informativo do 
projeto e artigo. 

4 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Estar matriculado 
em curso do 2o período em 
diante. 

As mesmas dos bolsistas. 
PUC Minas Barreiro e 
em algumas atividades 
externas  
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BARREIRO - SEMEAR: 
articulações 
interdisciplinares para o 
fortalecimento do 
empreendedorismo social 
e sustentabilidade do 
terceiro setor na regional 
Barreio de Belo 
Horizonte/MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Coordenador: Otaviano 
Francisco Neves 

5 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: não há restrições.  

Auxiliar o planejamento das ações junto 
a comunidade ações com foco na 
inovação, sustentabilidade 
empreendedorismo.                                                                                                   
Acompanhar as ações a serem 
desenvolvidas nas instituições do 
terceiro setor. 

30 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: sem restrições.  

As mesmas dos bolsistas 
PUC Minas Barreiro e 
região do Barreiro.  

BETIM - Construindo 
Histórias: Promovendo o 
Desenvolvimento 
Cognitivo e da linguagem 
da Primeira Infância 
através da Leitura de 
Livros Infantis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Coordenador: Antônio 
Benedito Lombardi 

5 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos de graduação 
(medicina, enfermagem, 
biomedicina, fisioterapia, 
psicologia, fonoaudiologia, serviço 
social, ciências sociais, letras, 
pedagogia) sem restrição de 
período e nem unidade acadêmica 
ou campus. 

Os alunos beneficiários de bolsa sob a 
orientação dos professores vão 
colaborar no desenvolverão das 
seguintes atividades: reunião com a 
equipe da escola, reunião com os pais, 
leitura dos livros programados para as 
crianças, aplicação de questionários, 
reunião de estudo com os demais 
extensionistas, participação de 
seminários, elaboração de textos para 
publicação, participação em reuniões 
administrativas, monitoramento do 
projeto, avaliação do projeto, 
acompanhamento o professor no 
exame de criança com suspeita de 
transtorno de linguagem, interlocução 
com a Unidade Básica de Saúde. 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos de 
graduação (medicina, 
enfermagem, biomedicina, 
fisioterapia, psicologia, 
fonoaudiologia, serviço 
social, ciências sociais, letras, 
pedagogia) sem restrição de 
período e nem unidade 
acadêmica ou campus. 

As mesmas dos bolsistas 

Escola Municipal de 
Ensino Infantil Eugênia 
Vieira, localizada no 
Bairro Pousada Del Rey 
em Igarapé MG.                                                                                                                                                    
As reuniões de estudo 
ocorrerão na PUC-
Betim.  
As atividades serão 
desenvolvidas pela 
manhã e à tarde.  
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BETIM - Coordenação de 
Extensão da PUC Minas 
Betim - atividades de 
gestão 
Coordenadora: Juliana de 
Lima Passos Rezende 

Não se aplica. Não se aplica. 

1 vaga voluntária (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Aluno de qualquer 
um dos 11 cursos da PUC 
Minas Betim, que tenha 
disponibilidade para 
trabalhar no período da 
tarde. Preferível alunos a 
partir do 2º período. 

Auxílio à professora coordenadora 
nas atividades do setor, 
aprendendo à organizar os 
processos de gestão da extensão 
da unidade. Participará da 
Comissão Organizadora da 2ª 
Mostra PEX (Mostra de Trabalhos 
de Pesquisa e Extensão da PUC 
Minas Betim); realizará, sob 
orientação da professora, auxílio 
aos projetos de extensão da PUC 
Minas Betim. 

PUC Minas Betim. Dias 
e Horários: Duas vezes 
por semana, conforme 
a disponibilidade do 
aluno, das 13h às 18h. 

BETIM - Equoterapia 
Multidisciplinar: um 
atendimento especial 
para crianças especiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Coordenadora: Patrícia 
Lemos Bueno Fontes 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos cursos 
fisioterapia, psicologia, medicina 
veterinária e medicina, a partir do 
5° período, sem restrições da 
unidade acadêmica ou campus.  

Participar dos atendimentos de 
equoterapia, de forma a conduzir 
programas individuais de tratamentos, 
de acordo com as necessidades de cada 
praticante. Assim, atuar de forma 
interdisciplinar, na manutenção da 
saúde, bem estar e qualidade de vida 
do portador de necessidades especiais 
e de suas famílias. Para os alunos do 
curso de Medicina Veterinária, 
realização de visitas semanais, para 
avaliação clínica geral dos animais, bem 
como orientação para a nutrição e 
demais cuidados. 

6 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos cursos 
fisioterapia, psicologia, 
medicina veterinária e 
medicina, sem restrições de 
período, sem restrições da 
unidade acadêmica ou 
campus.  

As mesmas dos bolsistas. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Haras (a confirmar)  
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BETIM - Inclusão.Betim.br 
- Da Inclusão Digital ao 
Descarte do Lixo 
Eletrônico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Coordenador: Álisson 
Rabelo Arantes 

7 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: 5 vagas para alunos do 
curso de Sistemas de Informação, 
1 vaga para alunos do curso de 
Direito e 1 vaga para alunos do 
curso de Psicologia. 

1) Alunos do Curso de Sistemas de 
Informação: educador em informática 
em atividades de inclusão digital, além 
da colaboração em realização de 
palestras para o público-alvo sobre o 
tratamento adequado do lixo 
eletrônico.                                                                                                                                                                                                                                                                                
2) Alunos do Curso de Direito: análise 
das diretrizes estatuídas na legislação 
pertinente a fim de direcionar e 
adequar as atividades do projeto aos 
ditames legais, além da colaboração na 
realização de palestras para o público-
alvo sobre aspectos jurídicos 
relacionados ao uso da Informática.                                                                                                                                                 
3) Alunos do Curso de Psicologia: 
acompanhamento das atividades 
desenvolvidas, com o objetivo de 
verificar o aproveitamento e 
desenvolvimento pessoal do público-
alvo participante dos projetos. 

3 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: 1 vaga para 
alunos do curso de Sistemas 
de Informação, 1 vaga para 
alunos do curso de Direito e 
1 vaga para alunos do curso 
de Psicologia. 

As mesmas dos bolsistas. 

Laboratórios de 
Informática da PUC 
Minas em Betim e 
espaços 
disponibilizados pelas 
instituições parceiras.                                                                                                                                                     
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BETIM - Lições da Terra - 
Projeto interdisciplinar de 
direitos étnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Coordenador: Ricardo 
Ferreira Ribeiro 

3 vagas com bolsa, de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Estudantes dos Cursos de Ciências 
Sociais, Ciências Biológicas (Betim 
e Belo Horizonte) e Geografia.  

Auxiliar os professores na gestão do 
Projeto e na realização de trabalho de 
campo junto às comunidades 
quilombolas e na sistematização de 
informações. 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Estudantes dos 
Cursos de Ciências Sociais, 
Ciências Biológicas (Betim e 
Belo Horizonte), Arquitetura 
e Urbanismo (Coração 
Eucarístico), História, 
Geografia e Direito (Praça da 
Liberdade), sem restrição de 
período. 

Realização de trabalho de campo 
junto às comunidades quilombolas 
e sistematização de informações. 

O trabalho de campo 
será desenvolvido em 
comunidades 
quilombolas e as 
demais atividades na 
PUC Minas, em especial, 
no Coração Eucarístico.                                                                                                         

BETIM - Projeto psicologia 
na escola e na 
comunidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Coordenador: Luiz Carlos 
Castello Branco Rena 

10 vagas com bolsa, de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: Alunos 
do curso de Psicologia (10 vagas) a 
partir do 4º período sem restrição 
de unidade, mas terão prioridade 
os estudantes do Campus Betim. 

a. Apoiar as ações do projeto nas 
escolas indicadas pela SEDUC no âmbito 
da rede municipal educação de 
Contagem.                                                                                                                                                                                     
b. Colaborar no registro e na 
sistematização das experiências 
realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                     
c. Compartilhar a elaboração de artigos 
para publicação. 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso 
de Psicologia (10 vagas) a 
partir do 4º período sem 
restrição de unidade, mas 
terão prioridade os 
estudantes do Campus 
Betim. 

As mesmas dos bolsistas 
PUC Minas Betim e 
escolas da rede 
municipal de Contagem.                                                                                                                                                                                                                                   

BETIM - PUC Mais Idade - 
UNAI Betim                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Coordenadora: Sabrina 
Oliveira Viana 

Não há vagas remuneradas. Não se aplica 

9 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos de 
qualquer curso da PUC 
Minas, sem restrição de 
período, com disponibilidade 
de duas tardes por semana. 

O aluno deve atuar juntamente 
com extensionistas de outros 
cursos na elaboração, condução e 
registro de oficinas dirigidas ao 
público idoso. O aluno também 
deve auxiliar na preparação dos 
relatórios, redação das atas, 
produção acadêmica e divulgação 
dos resultados do projeto.  

PUC Minas Betim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BETIM - Saúde & 
Educação: promovendo o 
protagonismo e a 
cidadania dos 
adolescentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Coordenadora: Yara  
Mendes Ferreira 

4 vagas com bolsa, de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: Alunos 
do Curso de Enfermagem, a partir 
do 4o período, sem restrição de 
campus; alunos da Fisioterapia, a 
partir do 6 período, sem restrição 
de campus; alunos da Medicina, a 
partir do 4 período; alunos da 
Psicologia, a partir do 5 período, 
sem restrição de campus. 
  

Participação e colaboração em 
atividade na Escola, com os 
adolescentes. Participação nas 
Reuniões com os profissionais da escola 
e da Unidade Básica de Saúde, 
participação nas Reuniões de 
planejamento e monitoramento do 
Projeto, produção dos relatórios da 
execução do Projeto, produção dos 
materiais que serão usados nas oficinas 
com os adolescentes, registrar a 
realização das atividades propostas. 
Participar do Seminário da Proex e da 
Mostra PEX/Betim.  

5 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso 
de Enfermagem, a partir do 4 
período, sem restrição de 
campus; alunos da 
Fisioterapia, a partir do 4 
período, sem restrição de 
campus; alunos da Medicina, 
a partir do 4 período; alunos 
da Psicologia, a partir do 4 
período, sem restrição de 
campus. 

As mesmas dos bolsistas. 

Escola Municipal 
Edvaldo Valeiro de 
Aguiar, Bairro Petrovale 
- Betim/MG                                                                                                                                                                                                           
PUC Minas em Betim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CONTAGEM - Casa da Paz: 
dignidade e acesso à 
Justiça                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Coordenador: Cristiano 
de Oliveira Ferreira 

1 vaga com bolsa, de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: alunos 
do curso de de Direito, a partir do 
2º período, sem restrição de 
unidade acadêmica ou campus. (2 
vagas); alunos do curso de Serviço 
Social, a partir do 2º período, sem 
restrição de unidade acadêmica 
ou campus. (2 vagas); alunos do 
curso de Psicologia, a partir do 2º 
período, sem restrição de unidade 
acadêmica ou campus. (1 vaga) 

Colaborar no atendimento jurídico, 
social e psicossocial à população 
hipossuficiente, na Cúria Metropolitana 
de Contagem.                                                                                                                                                    
Realização de conciliações e mediações. 

8 vagas sem bolsa, de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do curso 
de de Direito, a partir do 2º 
período, sem restrição de 
unidade acadêmica ou 
campus. (2 vagas); alunos do 
curso de Serviço Social, a 
partir do 2º período, sem 
restrição de unidade 
acadêmica ou campus. (2 
vagas);  alunos do curso de 
Psicologia, a partir do 2º 
período, sem restrição de 
unidade acadêmica ou 
campus. (1 vaga) 

As mesmas dos bolsistas. 

Curia Metropolitana de 
Contagem Avenida 
Babita Camargos, nº 
1083, Cidade Industrial, 
Contagem, MG.                                                                                                                                                      



 
 

Página 11 de 54 
 

Nome da atividade de 
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bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CONTAGEM - Espaço 
Dignidade E Cidadania 
Coordenadora: Roselia 
Junqueira Carvalho 
Rodrigues 

5 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais, 1 vaga 
remunerada (com bolsa) de 20 
horas semanais 
Pré-requisitos: Disponibilidade de 
duas tardes por semana: segunda 
e quarta ou terça e quinta + uma 
tarde de sexta-feira, uma vez por 
mês. Habilidade para trabalho em 
equipes multidisciplinares. 
Abertura para o diálogo; gostar de 
aprender junto. Gostar de atuar 
junto aos adolescentes e seus 
familiares. Facilidade na 
elaboração de pequenos 
relatórios. 

Participar ativamente no 
desenvolvimento e realização de 
oficinas temáticas para adolescentes de 
acordo com sua área de conhecimento, 
sob a supervisão da Coordenação de 
Extensão do Curso e coordenação do 
Projeto. Colaborar na dinâmica geral do 
Projeto, duas tardes por semana e uma 
sexta-feira por mês. Elaborar plano de 
ação e relatórios mensais para 
monitoramento e avaliação. Apresentar 
o resultado parcial do Projeto no 
Seminário de Extensão da PROEX. 
Participar das reuniões semanais com a 
equipe e das reuniões mensais de 
formação e troca de experiências. 
Colaborar na Organização e realização 
dos eventos de extensão da PUC Minas 
Contagem. 

9 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas semanais. 
Pré-requisitos: 
Disponibilidade de duas 
tardes por semana: segunda 
e quarta ou terça e quinta + 
uma tarde de sexta-feira, 
uma vez por mês. Habilidade 
para trabalho em equipes 
multidisciplinares. Abertura 
para o diálogo; gostar de 
aprender junto. Gostar de 
atuar junto aos adolescentes 
e seus familiares. Facilidade 
na elaboração de pequenos 
relatórios. 

Participar ativamente no 
desenvolvimento e realização de 
oficinas temáticas para 
adolescentes de acordo com sua 
área de conhecimento, sob a 
supervisão da Coordenação de 
Extensão do Curso e coordenação 
do Projeto. Colaborar na dinâmica 
geral do Projeto, duas tardes por 
semana e uma sexta-feira por 
mês. Elaborar plano de ação e 
relatórios mensais para 
monitoramento e avaliação. 
Apresentar o resultado parcial do 
Projeto no Seminário de Extensão 
da PROEX. Participar das reuniões 
semanais com a equipe e das 
reuniões mensais de formação e 
troca de experiências. Colaborar 
na Organização e realização dos 
eventos de extensão da PUC 
Minas Contagem. 

PUC Minas Contagem. 
Algumas reuniões no 
CRAS. As atividades são 
realizadas segunda e 
quarta-feira, de 14h às 
18h, ou terça e quinta-
feira, de 14h às 18h. 
Uma vez por mês, 
sexta-feira, de 14h às 
17h. 
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CONTAGEM - 
Humanização e Cidadania 
a partir de práticas 
literárias                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Coordenadora: Luciana 
Pereira Queiroz Pimenta 
Ferreira 

Não há vagas com bolsa. Não se aplica 

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos (as) do 
curso de Direito e Letras, 
sem restrição de unidade ou 
campus, a partir do 2º 
período.  

Visitas às escolas para diálogo, 
preparação e execução das 
oficinas; elaboração orientada de 
questionários de diagnóstico; 
elaboração orientada de cartilhas; 
reuniões com alunos e 
professores. 

PUC Minas Contagem e 
nas Escolas: Estadual 
Hugo Viana Chaves - 
Bairro Rosemeire, 
Ribeirão das Neves, 
MG; Escola Municipal 
Carlos Drummond de 
Andrade - Bairro: 
Riacho das Pedras, 
Contagem - MG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CONTAGEM - Orquestra 
Jovem de Contagem: a 
inclusão por meio da 
música                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Coordenadora: Débora 
Maria David da Luz 

2 vagas com bolsa de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: alunos 
do curso de Serviço Social, a partir 
do 2º período, unidade Coração 
Eucarístico ou Contagem  

Auxiliar nas visitas domiciliares para 
entrevistas/reuniões/elaboração 
relatório do diagnóstico. 

3 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos das 
unidades Coração Eucarístico 
e Contagem. 

As mesmas dos bolsistas. 

PUC Minas Contagem, 
ONG Orquestra Jovem 
de Contagem/Gerais e 
Projeto Providência - 
Comunidade 
Fazendinha.                                                                                                                                                     

CORAÇÃO EUCARÍSITCO - 
Assessoria Técnica a 
Ocupações Urbanas: 
processos autônomos de 
urbanização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Coordenadora: Viviane 
Zerlotini da Silva 

3 vagas com bolsa de 20 horas 
semanais. Pré-requisitos: Ter 
conhecimento de pacote do 
Office, boa desenvoltura com 
redação, facilidade em integrar-se 
a propostas diversas de trabalho, 
disponibilidade para participar de 
visitas de campo, interesse por 
pesquisa, bom relacionamento em 
equipe, interesse por 
possibilidades e novas práticas. Se 
possível, saber sobre softwares 
como: CAD, REVIT, SKETCH-UP e 
ARC-GIS. Poderão participar 

- Colaborar no assessoramento e 
formação de  autoprodutores capazes e 
hábeis para a ocupação e a urbanização 
geossuportadas. 
- Reunir conhecimentos especializados 
e saberes tradicionais na busca de 
redução dos impactos socioambientais 
associados aos processos de 
urbanização; 
- colaborar na investigação dos 
processos autoproduzidos (técnica, 
organização social e divisão do 
trabalho); 
- fomentar e qualificar as práticas e 

6 vagas sem bolsa de 20 
horas semanais. Pré-
requisitos: Ter conhecimento 
de pacote do Office, boa 
desenvoltura com redação, 
facilidade em integrar-se a 
propostas diversas de 
trabalho, disponibilidade 
para participar de visitas de 
campo, interesse por 
pesquisa, bom 
relacionamento em equipe, 
interesse por possibilidades e 
novas práticas. Se possível, 

As mesma dos bolsistas 

Escritório de Integração, 
sala 110 do prédio 47 - 
campus Coração 
Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                          
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alunos dos cursos de Engenharias, 
Ciências Biológicas, Geografia, 
Arquitetura e Urbanismo, Ciências 
Sociais, Serviço Social e História. 

atividades cotidianas dos moradores 
que se distinguem da arquitetura 
formal no que se refere às relações com 
a natureza e às relações de produção; 
- fornecer e demonstrar técnicas de 
construção e urbanização condizentes 
com a capacidade de suporte do sítio; 
- promover a circularidade do 
conhecimento assim gerado mediante 
oficinas, aulas e mutirões. 

saber sobre softwares como: 
CAD, REVIT, SKETCH-UP e 
ARC-GIS. Poderão participar 
alunos dos cursos de 
Engenharias, Ciências 
Biológicas, Geografia, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Ciências Sociais, Serviço 
Social e História. 

CORAÇÃO EUCARÍSITCO - 
Direitos sociais de 
imigrantes haitianos 
residentes na Região 
Metropolitana de BH - 
Interface pesquisa e 
extensão. Departamento 
de Serviço Social 
Coordenadora: Maria da 
Consolação Gomes de 
Castro 

5 vagas com bolsa de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
prioritariamente, alunos do Curso 
de Serviço Social, de Geografia e 
de Relações Internacionais, 
cursando a partir do 5º período, e 
que tenham disponibilidade para 
um encontro semanal e para as 
atividades de fim de semana.  

Auxiliar o coordenador do projeto e 
demais professores que compõem a 
equipe, em todas as atividades do 
projeto:                                                                                                                        
- Capacitação de técnicos do poder 
público estadual e municipal (04 
encontros); 
- Encontros bimensais de formação, 
planejamento e avaliação com a 
diretoria da associação dos imigrantes 
haitianos; 
- Desenvolver ações de promoção da 
saúde do imigrante, especialmente na 
montagem de uma pequena farmácia 
fitoterapia para atendimento aos 
imigrantes; 
- Encontros de capacitação para 
extensionistas, professores e públicos 
externo para aprofundamento na 
temática da migração; 
- Participar na organização e 

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos de 
qualquer curso da PUC Minas 
que estejam cursando a 
partir do 5º período. 

As mesmas dos bolsistas  

PUC Minas Coração 
Eucarístico e Bairros da 
RMBH onde residem os 
imigrantes.                                                                                                                                                                                                                                       
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

coordenação do III Seminário 
Internacional de Emigração e Imigração 
a ser realização na PUC Minas; 
- Participar e apoiar a Festa da Bandeira 
do Haiti a ser organizada pelos 
imigrantes; 
- Participação em eventos municipais, 
regionais e nacionais que abordem a 
temática da migração internacional. 

CORAÇÃO EUCARÍSITCO - 
Educação Escolar 
Quilombola                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Coordenador: Mário 
Cléber Martins Lanna 
Júnior 

4 vagas com bolsa de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: alunos 
de história, educação, pedagogia, 
geografia, ciências sociais, letras, a 
partir do terceiro período, do 
campus Coração Eucarístico.  

Colaborar na realização de Pesquisa 
bibliográfica e documental;                                                                                                                                                                                                                                                                         
Trabalhos de campo (reuniões, 
pesquisa, levantamentos, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Sistematização de dados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Elaboração de relatórios técnicos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Preparação e realização de 
oficinas/seminários.  

3 vagas sem bolsa e 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de história, educação, 
pedagogia, geografia, 
ciências sociais, letras, a 
partir do terceiro período, do 
campus Coração Eucarístico.  

As mesmas dos bolsistas  

PUC Minas Coração 
Eucarístico, escolas e 
comunidades 
quilombolas do 
Serro/Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                                                       

CORAÇÃO EUCARÍSITCO - 
Educação Esportiva 

8 vagas com bolsa de 10 horas 
semanais. 
Pré-requisitos: Alunos do curso de 
Educação Física sem restrição de 
período. 

Auxiliar a elaboração do planejamento, 
execução e avaliação das atividades, 
juntamente com professores 
responsáveis, participar das reuniões de 
avaliação, produzir registros das 
atividades por meio da elaboração de 
relatórios e fotos. 

8 vagas sem bolsa de 20 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso 
de Educação Física 

Apoiar a elaboração do 
planejamento, a execução e a 
avaliação das atividades, 
juntamente com professores 
responsáveis e bolsistas, participar 
das reuniões de avaliação. Apoiar 
a produção de registros das 
atividades por meio de relatórios e 
fotos. 

Complexo Esportivo 
PUC Minas Coração 
Eucarístico. Horário: de 
15h às 17h, três vezes 
por semana, e de 13h às 
17h, uma vez por 
semana. 
Dias: Segunda, terça, 
quinta e sexta. 



 
 

Página 15 de 54 
 

Nome da atividade de 
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Nº vagas com bolsa e pré-
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Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 
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bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSITCO - 
Projeto Trabalhos 
Ecológicos de IntegrAção 
Social - TEIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coordenadora: Luciana 
Barreto Nascimento 

Não há vagas com bolsa.  Não se aplica 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos dos vários 
cursos de graduação da 
unidade Coração Eucarístico 
(06 vagas); alunos do Curso 
de Graduação em Nutrição 
da PUC Barreiro; alunos do 
Curso de Ciências Biológicas 
da PUC Betim (02 vagas); 
alunos dos cursos de 
graduação da PUC São 
Gabriel dos Cursos de 
Jornalismo, Psicologia e 
Publicidade e Propaganda. 

Participar das reuniões semanais, 
na unidade Coração Eucarístico, 
para planejamento, avaliação e 
monitoramento das ações do 
projeto e integração com o a 
equipe; pesquisa e produção de 
tecnologias com material 
descartado; aplicação de 
atividades para o público-alvo; 
participação em eventos 
promovidos pela PROEX PUC 
Minas; participação em eventos 
externos que estejam 
relacionados à temática do 
projeto. 

Nas várias unidades da 
PUC Minas em Belo 
Horizonte, Betim e 
Contagem, no projeto 
Vila Fátima em Ribeirão 
das Neves, bem como 
em escolas, associações 
comunitárias e outras 
instituições nos 
mesmos municípios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

CORAÇÃO EUCARÍSITCO 
(ENFERMAGEM) - APAC                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Coordenador: Júlio César 
Batista Santana 

1 vaga com bolsa, de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: alunos 
do Curso de Enfermagem,  do 
Campus Coração Eucarístico, sem 
restrição de período . 

Colaborar no desenvolvimento de ações 
de promoção da saúde do homem no 
sistema APAC de Santa Luzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Auxiliar nas Consultas de Enfermagem e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Avaliação dos Sinais Vitais e Glicemia 
Capilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Grupos operativos e oficinas sobre 
promoção da saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Emissão de relatórios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Discussão de projetos e pesquisas.  

4 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do Curso 
de Enfermagem,  do Campus 
Coração Eucarístico, sem 
restrição de período . 

Colaborar no desenvolvimento de 
ações de promoção da saúde do 
homem no sistema APAC de Santa 
Luzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Auxiliar nas Consultas de 
Enfermagem e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Avaliação dos Sinais Vitais e 
Glicemia Capilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                
Grupos operativos e oficinas sobre 
promoção da saúde. 

APAC, no município de 
Santa Luzia/MG.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Nº vagas com bolsa e pré-
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CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
ANDANÇAS: população 
em situação de rua e 
práticas transdisciplinares                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Coordenador: Bruno 
Vasconcelos de Almeida 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso de 
Psicologia - Coração Eucarístico, a 
partir do 4º período. Alunos do 
Curso de Direito - Praça da 
Liberdade, a partir do 4º período. 
Alunos do Curso de Enfermagem - 
Coração Eucarístico, a partir do 4º 
período. Alunos do Curso de 
Medicina - Betim, a partir do 4º 
período. Alunos do Curso de 
Publicidade e Propaganda, 
Coração Eucarístico e Praça da 
Liberdade, a partir do 4º período. 
Alunos do Curso de Jornalismo - 
Coração Eucarístico, a partir do 4º 
período. 

Os alunos bolsistas realizam as 
seguintes atividades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1) abordagens na rua - clínicas de rua, 
abordagens coletivas e ações de 
promoção de saúde;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2) ações coletivas: grupos, oficinas, 
abordagens familiares, participações 
em coletivos, caminhas;                                                                                                                                                             
3) atendimentos e orientações: 
psicológicos (estudantes de psicologia), 
saúde (estudantes de medicina, 
enfermagem e psicologia), jurídicos 
(estudantes de direito) - em duplas ou 
trios de cursos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4) ações de integração: participações 
em reuniões, eventos, debates 
públicos, atividades de natureza 
científica (internos e externos), Fórum 
da População em Situação de Rua de 
Belo Horizonte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5) elaboração de informativos e de 
jornal voltado para população de rua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Os bolsistas vão colaborar com a 
coordenação nas  atividades de toda a 
equipe e contribuir na articulação 
cotidiana com os parceiros 
institucionais do projeto.  

31 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do Curso 
de Psicologia - Coração 
Eucarístico, a partir do 4º 
período. Alunos do Curso de 
Direito - Praça da Liberdade, 
a partir do 4º período. 
Alunos do Curso de 
Enfermagem - Coração 
Eucarístico, a partir do 4º 
período. Alunos do Curso de 
Medicina - Betim, a partir do 
4º período. Alunos do Curso 
de Publicidade e Propaganda, 
Coração Eucarístico e Praça 
da Liberdade, a partir do 4º 
período. Alunos do Curso de 
Jornalismo - Coração 
Eucarístico, a partir do 4º 
período. 

As mesmas dos bolsistas.  

Região Centro-Sul de 
Belo Horizonte, Pastoral 
de Rua da Arquidiocese 
de Belo Horizonte, Casa 
Restaura-me / Aliança 
de Misericórdia, Centro 
de Referência da 
Mulher 'Tina Martins'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Arduíno Para Crianças e 
Adolescentes 
Despertando o Interesse 
Pelas Exatas e Tecnologia.                                                                                                                                                                                                                                                                      
Coordenadora: Rosely 
Maria Velloso Campos 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: alunos de Engenharia 
ou Computação. 

Atividades desenvolvidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Acompanhamento, escolha e 
preparação de conteúdos e métodos a 
serem utilizados em aula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Preparação dos materiais didáticos 
em Power Point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Preparação das aulas práticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Especificação e Acompanhamento da 
compra de materiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Orientação aos alunos em aulas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Acompanhamento do 
aproveitamento dos alunos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Participação em aulas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Elaboração de relatórios mensais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Publicações e participação em 
Eventos 

4 vagas sem bolsa de 20 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos de 
Engenharia ou Computação. 

As mesmas dos bolsistas 

IPUC-Laboratório de 
Robótica, Galpão 10 e 
prédio 34, Laboratório 
de Informática - 
Coração Eucarístico.                                                                                                                                                  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Assessoria técnica a 
ocupações urbanas - 
terra, água e festa na 
Irmandade dos Carolinos.                                                                                                                                                                                                                                                               
Coordenadora: Denise 
Pirani 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: Ter conhecimento de 
pacote do Office, boa 
desenvoltura com redação, 
facilidade em integrar-se a 
propostas diversas de trabalho, 
disponibilidade para participar de 
visitas de campo, interesse por 
pesquisa, bom relacionamento em 
equipe, interesse por 
possibilidades e novas práticas. Se 
possível, saber sobre softwares 
como: CAD, REVIT, SKETCH-UP e 
ARC-GIS. Poderão participar 

Auxílio nas atividades de assessoria 
técnica direta nas Ocupações Urbanas, 
bem como na elaboração e organização 
de trabalhos relacionados, participação 
de reuniões, visitas de campos para 
coleta de dados, sistematização e 
compilação de dados coletados,etc. 

4 vagas sem bolsa de 20 
horas semanais. Pré-
requisitos: Ter conhecimento 
de pacote do Office, boa 
desenvoltura com redação, 
facilidade em integrar-se a 
propostas diversas de 
trabalho, disponibilidade 
para participar de visitas de 
campo, interesse por 
pesquisa, bom 
relacionamento em equipe, 
interesse por possibilidades e 
novas práticas. Se possível, 
saber sobre softwares como: 

As mesmas dos bolsistas 

Escritório de Integração, 
sala 110 do prédio 47 - 
campus Coração 
Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                                                      
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

alunos dos cursos de Engenharia 
Civil, Ciências Biológicas, 
Geografia, Arquitetura e 
Urbanismo, Ciências Sociais, 
Serviço Social e História. 

CAD, REVIT, SKETCH-UP e 
ARC-GIS. Poderão participar 
alunos dos cursos de 
Engenharia Civil, Ciências 
Biológicas, Geografia, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Ciências Sociais, Serviço 
Social e História. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Coordenação da Seleção 
Ampliada                                                                                                                                                                                                                                                              
Coordenadora: Rosélia 
Junqueira Carvalho 
Rodrigues 

Não há vagas com oferta de bolsas Não se aplica.  

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: 1 vaga para aluno 
da Comunicação, sem 
restrição de período ou 
unidade.  
1 vagas sem bolsa sem 
restrição de curso, período 
ou unidade. Os candidatos 
devem ter bom 
relacionamento interpessoal, 
habilidade para o trabalho 
em equipe e boa produção 
textual.  

Apoio as atividades ligadas à 
Seleção Ampliada. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico - Prédio 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Alunos de 10 
horas/semana, 
dedicação de 5 horas 
por dia, duas vezes na 
semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
A combinar de acordo 
com a disponibilidade 
dos alunos.  
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Coordenação de 
acompanhamento, 
monitoramento e 
avaliação (AMA)                                                                                                                                                                                                                                                        
Coordenadora: Tania 
Cristina Teixeira 

Não há vagas com oferta de bolsas Não se aplica 

1 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso 
de Economia, sem restrição 
de período ou unidade 
acadêmica. 

Atendimento aos professores, 
desenvolvimento de atividades na 
área de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação das 
ações de extensão da PROEX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Criação e sistematização de 
instrumentos e planilhas. 

PROEX - prédio 30 / 
Coração Eucarístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
De segunda a sexta-
feira. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Coordenação setorial de 
Produção Acadêmica e 
Publicações.                                                                                                                                                                                                                                           
Coordenadora: Ev Angela 
Batista Rodrigues de 
Barros  

1 vaga remunerada (com bolsa) de 
20 horas semanais. Pré-requisitos: 
SER MATRICULADO E FREQUENTE;  
Ter boa produção textual; 
Ter bom relacionamento 
interpessoal; 
Evidenciar desejo de aprender 
continuamente, por meio da 
convivência com os atores e 
projetos da PROEX. 

Auxiliar a coordenadora, Ev angela 
Barros, e a funcionária da coordenação 
de produção acadêmica e publicações, 
Camila Mendes, nas demandas 
cotidianas do setor:            Auxiliar na 
elaboração e aprimoramento dos 
formulários da coordenação, bem como 
na organização das publicações da 
PROEX; 
Auxiliar na recepção às produções 
acadêmicas encaminhadas para 
eventos da extensão (mostra e 
seminário);  
Participar das reuniões de capacitação 
em extensão, aprimorando-se pessoal e 
profissionalmente; 
Atender a público externo, em 
situações em que isso se mostre 
necessário (entrega de certificados de 
participação em evento da extensão, 
empréstimos de materiais da 
coordenação, entre outros), responder 
a telefonemas, e-mails e afins. 

Não há vagas para alunos 
sem benefício de bolsa.  

Não se aplica 

SALA 304, PRÉDIO 30, 
PROEX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Dedicação de 14h às 
18h, de segunda a 
sexta-feira 
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Engenharia Inclusiva: mão 
de libras                                                                                                                                                                                                                                      
Coordenador: Mário 
Guimarães Buratto 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais, 1 vaga 
remunerada (com bolsa) de 20 
horas semanais. Pré-requisitos: 
Alunos do Curso de Engenharia de 
Eletrônica e Telecomunicação,  
Mecânica ou computação, a partir 
do 6º período 

Auxiliar o professor na pesquisa e 
desenvolvimento de mecanismos, 
materiais e recursos necessários para o 
projeto. 

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso 
de Engenharia de Eletrônica 
e Telecomunicação,  
Mecânica ou computação, a 
partir do 4º período. 

Auxiliar o professor na pesquisa e 
desenvolvimento de mecanismos, 
materiais e recursos necessários 
para o projeto, bem como a 
elaboração das documentações. 

PUC Minas no Coração 
Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Preferencialmente na 
parte da tarde: 
segunda, terça e quinta-
feira. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Engenharia na Escola                                                                                                                                                                                                                                                   
Coordenador: Attenister 
Tarcisio Rêgo 

9 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos de 
Engenharia (7 vagas), Alunos do 
curso de Publicidade e 
Propaganda e/ou Jornalismo a 
partir do 5º período (2 vaga) 

Auxiliar o professor no 
desenvolvimento de Aplicativos, 
programação, montagens mecânica e 
eletrônica. 
Além disso deverá auxiliar em toda a 
parte pedagógica, criando 
metodologias para levar o projeto para 
a escola, padrões de documentação, 
material para treinamentos, material 
para as apresentações, divulgação do 
projeto, participação dos treinamentos 
como instrutor, seleção das escolas 
para levar o projeto e das praticas 
adequadas que levarão ao melhor 
aproveitamento do aluno. 
Desenvolver o material de divulgação 
em parceria com o IPUC, desenvolver 
um site para o projeto, desenvolver 
vídeos com as praticas selecionadas, 
divulgar o projeto utilizando as mídias 
sociais, montar a revista eletrônica para 
publicar artigos e materiais do projeto. 

20 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos de 
Engenharia (10 vagas), 
Alunos do curso de 
Publicidade e Propaganda 
e/ou Jornalismo a partir do 
5º período (4 vaga), Alunos 
do ICEI (6 vagas) 

Auxiliar o professor no 
desenvolvimento de Aplicativos, 
programação, montagens 
mecânica e eletrônica. Além disso 
deverá auxiliar em toda a parte 
pedagógica, criando metodologias 
para levar o projeto para a escola, 
padrões de documentação, 
material para treinamentos, 
material para as apresentações, 
divulgação do projeto, 
participação dos treinamentos 
como instrutor, seleção das 
escolas para levar o projeto e das 
praticas adequadas que levarão ao 
melhor aproveitamento do aluno. 
Desenvolver o material de 
divulgação em parceria com o 
IPUC, desenvolver um site para o 
projeto, desenvolver vídeos com 
as praticas selecionadas, divulgar 
o projeto utilizando as mídias 
sociais, montar a revista eletrônica 

PUC Minas Coração 
Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dedicação entre 13h e 
18h, duas vezes por 
semana, segunda a 
sexta-feira.  
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

para publicar artigos e materiais 
do projeto. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Enriquecimento da 
aprendizagem para 
desenvolvimento de 
habilidades                                                                                                                                                                                                                                           
Coordenadora: Karina 
Fideles Filgueiras 

Não há vagas remuneradas (com 
bolsa).  

Não se aplica 

8 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos dos cursos 
de: Engenharia química, 
Engenharia eletrônica, 
Engenharia de energia, 
Engenharia de controle e 
automação, Fisioterapia, 
Educação Física, Geografia, 
Ciências Biológicas, 
Jornalismo, Cinema e 
audiovisual. 

Auxiliar a coordenação do projeto 
no Planejamento, 
acompanhamento e avaliação de 
oficinas de conhecimento (ás 
segundas feiras, de 8:30h às 
11:30h ou de 13:30h às 17:00h) 
relacionadas às habilidades e 
competências desenvolvidas no 
curso de origem e participação 
semanal das supervisões com a 
coordenadora do projeto. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Segundas-feiras, de 
8:30h às 11:30h ou de 
13:30h às 17:00h  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Gestão Compartilhada da 
Rede de Extensão 
Universitária no âmbito 
do Meio Ambiente e 
Saúde                                                                                                                                                                                                                                     
Coordenadora: Márcia 
Luciane Drumond das 
Chagas e Vallone 

Não há vagas remuneradas (com 
bolsa).  

Não se aplica 

1 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos cursos 
do Instituto de Ciências 
Biológicas e Saúde (ICBS) e 
Faculdade de Psicologia.  

Auxiliar no acompanhamento e 
monitoramento de projetos de 
extensão vinculados no núcleo. 
Participação na organização e 
realização de eventos do NUMAS. 
Auxiliar na área administrativa na 
demanda do núcleo de meio 
ambiente e saúde (solicitações e 
contratações de extensionistas e 
estagiários; elaborações de 
planilhas de prestações de contas; 
atendimento pessoal e telefônico 
de alunos e professores; 
organização de arquivos). 
Participação nas reuniões, quando 
solicitados. 

PUC Minas no Coração 
Eucarístico, Pró-reitoria 
de Extensão, Prédio 30.                                                                                                                                                                                                            
Dedicação de 10 
horas/semana entre 
13h às 17h. Terça-feira, 
quarta-feira e sexta-
feira 
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
IDEIAS - Incubadora de 
Desenvolvimento 
Econômico com inovação 
ambiental e social                                                                                                                                                                                                                              
Coordenador: Osvaldo 
Maurício de Oliveira  

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: alunos dos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Sistemas de 
Informação, Engenharias e 
Publicidade e Propaganda. 

Desenvolverá atividades relacionadas 
ao processo de incubação de negócios e 
projetos na incubadora IDEIAS PUC 
Minas. Desenvolverá habilidades de 
pesquisa-ação, plano de negócio, 
desenvolvimento e acompanhamento 
de projetos, análise de mercado, 
relacionamento interpessoal dentre 
outras. 

20 vagas sem bolsa 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências 
Econômicas, Sistemas de 
Informação, Engenharias e 
Publicidade e Propaganda. 

Desenvolverá atividades 
relacionadas ao processo de 
incubação de negócios e projetos 
na incubadora IDEIAS PUC Minas. 
Desenvolverá habilidades de 
pesquisa-ação, plano de negócio, 
desenvolvimento e 
acompanhamento de projetos, 
análise de mercado, 
relacionamento interpessoal 
dentre outras. 

PUC Minas no Coração 
Eucarístico e PUC Minas 
em Betim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 extensionista: 8h às 
12h (2 vezes na 
semana) e 8 às 10h (1 
vez na semana) 
Demais extensionistas: 
13 às 17h (2 vezes na 
semana) e 14 às 16h (1 
vez na semana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
De segunda a sexta-
feira.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Núcleo de Políticas 
Sociais e Urbanas                                                                                                                                                                                                                
Coordenador: Alexandre 
Eustáquio Teixeira 

1 vaga remunerada (com bolsa) de 
20 horas semanais. 2 vagas 
remuneradas (com bolsa ) 10 
horas semanais. Pré-requisitos: 
Alunos regularmente matriculados 
em cursos do Instituto de Ciências 
Sociais (ICS) e Faculdade de 
Comunicação e Artes (FCA), sem 
restrição de período. 
Disponibilidade para trabalho nos 
períodos da tarde. 

Pesquisa e contato com entidades, 
grupos e associações na RMBH que 
trabalham nas áreas de conhecimento 
do Núcleo, pesquisa de materiais de 
referência (textos, artigos, cartilhas, 
vídeos, etc) para compor banco de 
materiais do Núcleo, participar das 
atividades de acompanhamento e 
monitoramento dos projetos 
nucleados. 

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos 
regularmente matriculados 
em cursos do Instituto de 
Ciências Sociais (ICS) e 
Faculdade de Comunicação e 
Artes (FCA), sem restrição de 
período. 
Disponibilidade para trabalho 
nos períodos da tarde. 

Pesquisa e contato com entidades, 
grupos e associações na RMBH 
que trabalham nas áreas de 
conhecimento do Núcleo, 
pesquisa de materiais de 
referência (textos, artigos, 
cartilhas, vídeos, etc) para compor 
banco de materiais do Núcleo, 
participar das atividades de 
acompanhamento e 
monitoramento dos projetos 
nucleados. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico - Prédio 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Atividades 
desenvolvidas no 
período da tarde. 
Horários e dias a 
combinar. 
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Parlamento Jovem de 
Minas (Parceria Estadual)                                                                                                                                                                                                             
Coordenador: Alexandre 
Eustáquio Teixeira 

1 vaga remunerada (com bolsa) de 
10 horas semanais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Pré-requisitos: 1. Disponibilidade 
para participar das atividades de 
supervisão, estudo e trabalho nas 
segundas-feiras e outras duas 
tardes na semana (a combinar) 
2. Disponibilidade para participar 
das atividades que ocorrerão nas 
unidades Coração Eucarístico e 
Praça da Liberdade. 
3. Interesse nos temas: política e 
formação política de jovens. 
4. Estar matriculado, ou ter 
cursado, alguma disciplina de 
ciências sociais (sociologia, 
introdução às ciências sociais, 
política, etc) 
5. Preferencialmente discentes 
dos cursos de Serviço Social, 
Relações Internacionais, Ciências 
Sociais, Direito e Psicologia. 
6. Interesse e compromisso em 
permanecer no projeto ao longo 
de 2017. 

Atividades a serem realizadas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Realizar pesquisa bibliográfica e 
documental sobre os temas: política, 
formação política, formação política nas 
escolas.                                                                                                                                                                                                                                                    
- Participar no ciclo livre de formação 
política e das reuniões de estudo e 
supervisão.                                                                                                                                                                                                                                                    
- Fazer levantamento e/ou produção de 
materiais de formação (textos, 
cartilhas, vídeos, etc) sobre os temas do 
projeto.                                                                                                                                                                                                                                                    
- Acompanhar das reuniões de gestão e 
planejamento do projeto junto à Escola 
do Legislativo da ALMG.                                                                                                                                                                                                                                                    
- Participar em atividades da Etapa 
Estadual do Projeto: Atividades de 
entrosamento com jovens, Grupos de 
Trabalho, Plenária Estadual.                                                                                                                                                                                                                                                    
- Produzir um artigo com tema 
relacionado ao projeto. 
- Elaborar e desenvolver atividades de 
formação política para estudantes do 
ensino médio em BH. 

6 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais.                                                                                                                                                                                                                                                    
Pré-requisitos: 1. 
Disponibilidade para 
participar das atividades de 
supervisão, estudo e trabalho 
nas segundas-feiras e outras 
duas tardes na semana (a 
combinar) 
2. Disponibilidade para 
participar das atividades que 
ocorrerão nas unidades 
Coração Eucarístico e Praça 
da Liberdade. 
3. Interesse nos temas: 
política e formação política 
de jovens. 
4. Estar matriculado, ou ter 
cursado, alguma disciplina de 
ciências sociais (sociologia, 
introdução às ciências 
sociais, política, etc) 
5. Preferencialmente 
discentes dos cursos de 
Serviço Social, Relações 
Internacionais, Ciências 
Sociais, Direito e Psicologia. 
6. Interesse e compromisso 
em permanecer no projeto 
ao longo de 2017. 

Atividades a serem realizadas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Realizar pesquisa bibliográfica e 
documental sobre os temas: 
política, formação política, 
formação política nas escolas.                                                                                                                                                                                                                                                    
- Participar no ciclo livre de 
formação política e das reuniões 
de estudo e supervisão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Fazer levantamento e/ou 
produção de materiais de 
formação (textos, cartilhas, 
vídeos, etc) sobre os temas do 
projeto.                                                                                                                                                                                                                                                    
- Acompanhar das reuniões de 
gestão e planejamento do projeto 
junto à Escola do Legislativo da 
ALMG.                                                                                                                                                                                                                                                    
- Participar em atividades da Etapa 
Estadual do Projeto: Atividades de 
entrosamento com jovens, Grupos 
de Trabalho, Plenária Estadual.                                                                                                                                                                                                                                                    
- Produzir um artigo com tema 
relacionado ao projeto. 
- Elaborar e desenvolver 
atividades de formação política 
para estudantes do ensino médio 
em BH. 

As atividades de 
supervisão e do ciclo 
livre de estudos 
ocorrerão 1 vez por 
semana, ou 
quinzenalmente, no 
Prédio 47 - PUC Minas 
Coração Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                                                    
Atividades de trabalho e 
estudo ocorrerão na 
PUC Minas Coração 
Eucarístico e PUC Minas 
Praça da Liberdade                                                                                                                                                                                                                                                    
Eventualmente 
ocorrerão reuniões de 
trabalho e outras 
atividades na Escola do 
Legislativo da ALMG.                                                                                                                                                                                                                                                    
Atividades no período 
da tarde - 13h30 às 
16h00.                                                                                                                                                                                                                                                     
Segunda-feira e outros 
dois dias da semana a 
combinar 



 
 

Página 24 de 54 
 

Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Pelas Letras! - Núcleo de 
Direitos Humanos e 
Inclusão.                                                                                                                                                                                                                
Coordenadora: Daniella 
Lopes Dias Ignácio 
Rodrigues 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: não há restrições 

Oficinas de leitura e de produção de 
resenhas. 

1 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: não há restrições. 

Oficinas de leitura e de produção 
de resenhas. 

APAC - Santa Luzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
O horário das atividades 
dependerá do 
cronograma de idas à 
APAC do Núcleo de 
Direitos Humanos e 
Inclusão.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Programa Interagentes na 
Prevenção e Promoção da 
Saúde: articulações entre 
universidade, sociedade e 
civil e Estado para o 
enfrentamento da 
epidemia de HIV/Aids 
Coordenadora: Luciana 
Kind do Nascimento 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: Alunos do curso de 
Cinema e Audiovisual ou 
Publicidade e Propaganda, 
matriculados entre o 4º e o 6º 
períodos. (1 vaga) Alunos do curso 
de Psicologia, matriculados entre 
o 4º e o 7º, sem restrição de 
unidade acadêmica ou campus (1 
vaga). 

1) Participação em experiências 
formativas promovidas pela PROEX e pela 
coordenação do projeto; 2) Participação 
em reuniões interdisciplinares da equipe, 
que envolverá docentes e discentes dos 
cursos de Psicologia, Comunicação Social 
e Enfermagem; 3) Participação em 
sessões de filmagem, montagem e edição 
do documentário a ser produzido na 
vigência do Programa Interagentes. 4) 
Participação no planejamento e execução 
de Oficinas de Produção Textual e 
Audiovisual; 5) Observação participante e 
coconstrução de estratégias de prevenção 
e promoção da saúde em ações do 
Programa BH de Mãos dadas contra a 
Aids, envolvendo produção audiovisual; 
6) Apresentação das práticas 
desenvolvidas em eventos locais e 
regionais; 7) Participação na Comissão de 
Apoio de eventos promovidos no âmbito 
do Programa Interagentes. 8) 
Documentação audiovisual das etapas de 
observação. 

Não há vagas para alunos 
sem benefício de bolsa 
(voluntários) 

Não se aplica. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico, campos 
vinculados às 
instituições parceiras 
(Secretaria Municipal de 
Saúde de Belo 
Horizonte e 
organizações da 
sociedade civil). Os 
alunos devem ter pelo 
menos uma tarde 
disponível, quando se 
dá a realização das 
reuniões de equipe. As 
demais atividades 
podem ser 
desenvolvidas no 
contra-turno do curso 
em que está 
matriculado. Dias da 
semana: a combinar 
com a coordenadora. 
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Programa Rede Incluir 
Coordenadora: Carolina 
Costa Resende 

Não se aplica Não se aplica 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas semanais. 
Pré-requisitos: Alunos dos 
períodos iniciais da 
graduação das unidades: 
Barreiro; Betim; Coração 
Eucarístico; Praça da 
Liberdade; São Gabriel. 

Auxiliar a coordenadora e os 
instrutores: acompanhamento de 
cursos de capacitação para 
pessoas com deficiência, com o 
foco no Atendimento de 
necessidades educativas de forma 
assistiva. Acolhimento de 
familiares. Palestras educativas. 
Promoção e organização de 
eventos de formação. Pesquisa 
relacionada à educação inclusiva e 
emprego apoiado. 

Nas unidades da PUC 
Minas em Belo 
Horizonte e região 
metropolitana. As 
atividades serão 
desenvolvidas segundas 
e quartas ou terças e 
quintas, de 8h às 12h ou 
de 13h às 17h. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Projeto Aleitamento 
Materno: Cuidados com a 
Mãe e o Bebê.                                                                                                                                                                                                          
Coordenadora: Patrícia 
Vieira Salles 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos cursos 
participantes do projeto a partir 
do quinto período - 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Odontologia, Enfermagem e 
Nutrição. 

Promover a capacitação do grupo com 
aulas teóricas da sua área; promover 
oficinas de capacitação aos funcionários 
da Unidade Hospitalar de acordo com a 
demanda local; elaborar material a ser 
entregue aos beneficiários das ações; 
fazer o levantamento de dados da 
pesquisa que acompanhará o 
desenvolvimento do projeto; participar 
dos eventos da Extensão em 2017 com 
apresentação de trabalhos; elaboração 
de um artigo científico ao final do 
projeto; ampliar as ações fora da 
maternidade na semana de Estimulação 
ao Aleitamento Materno em agosto de 
2017. 

6 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos cursos 
participantes do projeto a 
partir do quinto período - 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Odontologia, Enfermagem e 
Nutrição. 

Promover a capacitação do grupo 
com aulas teóricas da sua área; 
promover oficinas de capacitação 
aos funcionários da Unidade 
Hospitalar de acordo com a 
demanda local; elaborar material 
a ser entregue aos beneficiários 
das ações; fazer o levantamento 
de dados da pesquisa que 
acompanhará o desenvolvimento 
do projeto; participar dos eventos 
da Extensão em 2017 com 
apresentação de trabalhos; 
elaboração de um artigo científico 
ao final do projeto; ampliar as 
ações fora da maternidade na 
semana de Estimulação ao 
Aleitamento Materno em agosto 
de 2017. 

Maternidade da 
Fundação Hospitalar 
Nossa Senhora de 
Lourdes, município de 
Nova Lima.                                                                                                                                                             
Reuniões no prédio do 
ICBS - Coração 
Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Os alunos deverão 
cumprir a carga horária 
de dedicação no 
período da tarde (cinco 
horas na Maternidade) 
e no período da noite 
(cinco horas no ICBS nas 
reuniões de capacitação 
e monitoramento), de 
segunda a sexta-feira. 
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 
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requisitos para participar da 
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bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Projeto Laços                                                                                                                                                                                                                                                                    
Coordenadora: Aline 
Aguiar Mendes 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso de 
Direito/Coração Eucarístico e do 
Curso de Psicologia/Coração 
Eucarístico. Não há restrição de 
período. 

Auxiliar o professor na realização de 
oficinas cidadãs com jovens em 
cumprimento de medida 
socioeducativa acompanhados por 
profissionais do CREAS Noroeste e 
Barreiro. Participar de grupo de estudos 
sobre a temática e para supervisão das 
atividades; elaboração de relatórios; 
banner e apresentação do projeto de 
extensão em eventos institucionais. 

16 alunos sem bolsa com 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso 
de Direito/Coração 
Eucarístico e do Curso de 
Psicologia/Coração 
Eucarístico. Não há restrição 
de período. 

Auxiliar o professor na realização 
de oficinas cidadãs com jovens em 
cumprimento de medida 
socioeducativa acompanhados por 
profissionais do CREAS Noroeste e 
Barreiro.  

PUC Minas no Coração 
Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Alunos de 10 horas 
semanais, dedicação de 
13h às 18h duas horas 
por semana, quarta-
feira e quinta-feira  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Projeto Observatório da 
Escola                                                                                                                                                                                                                                                              
Coordenador: Joelcio 
Fernandes Pinto 

1 vaga remunerada (com bolsa) de 
20 horas semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Licenciatura, sem 
restrição de período, nem 
unidade. 

Monitoramento das ações de 
assiduidade e pontualidade, 
participação nas reuniões e execução 
das tarefas propostas pelo Projeto 
Observatório da Escola. 

Não há vagas para alunos 
sem benefício de bolsa. 

Não se aplica. 
De segunda a sexta-
feira.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
PUC Mais Idade: 
educação permanente 
para a pessoa idosa                                                                                                                                                                                       
Coordenadora: Anna 
Cristina Pegoraro de 
Freitas 

Não há vagas remuneradas (com 
bolsa).  

Não se aplica 
4 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: não há restrições.  

Auxiliar na execução das 
atividades propostas pelo projeto 
(Curso de informática e Oficina de 
Vida).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Acompanhamento dos idosos no 
referido Curso e desenvolvimento 
das atividades na Oficina de Vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Elaboração de relatórios e textos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Organização de eventos 
desenvolvidos pelo projeto. 

PUC Coração 
Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
De 13h30 às 17h, 
segundas-feiras ou 
terça-feira e quarta-
feira.  
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Nº vagas com bolsa e pré-
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bolsa? 
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alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Qualidade de Vida Para 
Todos                                                                                                                                                                                                                                
Coordenadora: Cláudia 
Barsand de Leucas 

Não há vagas remuneradas (com 
bolsa).  

Não se aplica 

13 vagas sem bolsa: 8 vagas 
curso de Educação Física, 2 
vagas Fisioterapia, 2 vagas 
psicologia e 2 vagas 
fonoaudiologia. Pré-
requisitos: Educação Física a 
partir do 6º período, Cursos 
de Psicologia, Fisioterapia e 
Fonoaudiologia a partir do 4º 
período.  

Auxílio no atendimento diário; 
desenvolvimento das aulas / 
intervenções com o público 
participante, registros (descritivos 
e fotográficos), organização de 
documentos dos alunos 
participantes (laudos e atestados 
médicos), registo de presença dos 
alunos participantes e estagiários 
envolvidos, elaboração auxílio nas 
atividades de mobilização do 
público participante (constituição 
das turmas, acompanhamento da 
lista de espera, atendimento aos 
familiares (presencial ou por 
telefone), apoio para o 
cumprimento de demandas da 
PROEX (elaboração de relatórios 
de monitoramento, participação 
no Seminário de Extensão, 
elaboração de portfólio); apoio e 
execução de outras atividades 
relativas ao Projeto e não 
descritas nesta instrução mas que 
poderão surgir conforme 
demanda.; 

Complexo Esportivo - 
Campus Coração 
Eucarístico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Terça a sexta-feira 
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Nº vagas com bolsa e pré-
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seleção 
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Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Universidade Sustentável: 
Ações estratégicas para 
elaboração de uma 
Agenda Ambiental do 
Departamento de 
Ciências Biológicas da 
PUC Minas e 
comunidades do entorno 
(DCBio Sustentável)                                                                                                                                                                                                                                                   
Coordenador: Miguel 
Ângelo Andrade 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Disponibilidade para 
participar de reuniões semanais 
(horário a definir) e dedicação de 
8 horas semanais no Centro de 
Integração para a Sustentabilidade 
Ambiental - CISAL (Prédio 60), nos 
períodos da manhã e/ou tarde, 
para o desenvolvimento de ações 
estratégicas sustentáveis do 
projeto. Desejável: 
 - Experiência com tecnologias 
sustentáveis e educação 
ambiental, com ênfase em água, 
clima, energia, resíduos sólidos e 
efluentes; 
- Habilidade com ferramentas de 
design, comunicação e marketing; 
e  
- Conhecimento na área 
ambiental, de sustentabilidade, de 
gestão de recursos hídricos e de 
resíduos sólidos. 

Atividades a serem desenvolvidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Apoiar no desenvolvimento de 
tecnologias sustentáveis e iniciativas de 
educação e gestão ambiental a serem 
aplicadas na Universidade e com as 
comunidades do entorno, de acordo 
com os eixos temáticos do projeto 
(Água e Recursos Hídricos, 
Biodiversidade e Conservação, Clima e 
Energia, Comunicação e Gestão, 
Resíduos Sólidos e Efluentes);                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Contribuir na elaboração de Planos de 
Negócios, Divulgação, Comunicação e 
Marketing do projeto; - Auxiliar na 
formulação de relatórios parciais e final 
e produção técnica e bibliográfica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Apresentação de seminários temáticos 
com os resultados individuais e 
coletivos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Apoiar na realização, monitoramento 
e avaliação das ações estratégicas da 
Agenda Ambiental;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Participação no Seminário de Extensão 
da PUC Minas e outros eventos de 
temáticas correlatas ao projeto.  

8 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Disponibilidade 
para participar de reuniões 
semanais (horário a definir) e 
dedicação de 8 horas 
semanais no Centro de 
Integração para a 
Sustentabilidade Ambiental - 
CISAL (Prédio 60), nos 
períodos da manhã e/ou 
tarde, para o 
desenvolvimento de ações 
estratégicas sustentáveis do 
projeto. Desejável:  
- Experiência com tecnologias 
sustentáveis e educação 
ambiental, com ênfase em 
água, clima, energia, resíduos 
sólidos e efluentes; 
- Habilidade com 
ferramentas de design, 
comunicação e marketing; e  
- Conhecimento na área 
ambiental, de 
sustentabilidade, de gestão 
de recursos hídricos e de 
resíduos sólidos. 

Atividades a serem desenvolvidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Apoiar no desenvolvimento de 
tecnologias sustentáveis e 
iniciativas de educação e gestão 
ambiental a serem aplicadas na 
Universidade e com as 
comunidades do entorno, de 
acordo com os eixos temáticos do 
projeto (Água e Recursos Hídricos, 
Biodiversidade e Conservação, 
Clima e Energia, Comunicação e 
Gestão, Resíduos Sólidos e 
Efluentes);                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Contribuir na elaboração de 
Planos de Negócios, Divulgação, 
Comunicação e Marketing do 
projeto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Auxiliar na formulação de 
relatórios parciais e final e 
produção técnica e bibliográfica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Apresentação de seminários 
temáticos com os resultados 
individuais e coletivos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Apoiar na realização, 
monitoramento e avaliação das 
ações estratégicas da Agenda 
Ambiental;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Participação no Seminário de 
Extensão da PUC Minas e outros 
eventos de temáticas correlatas 
ao projeto. 

PUC Minas, campus 
Coração Eucarístico, nos 
seguintes setores e 
espaços:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Centro de Integração 
para a Sustentabilidade 
Ambiental (CISAL) - 
Prédio 60;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Complexo Sustentável: 
Mata da PUC Minas; 
Horta Universitária; 
Sementeita e Estufa; 
Composteira, Jardim 
Sensorial, Lagoa;                                                                                                                                                               
- Laboratório de 
Informática e 
Tratamento da 
Informação em Biologia 
(Prédio 24);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Comunidades do 
entorno imediato da 
Mata da PUC Minas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Reuniões: 19h às 21h, 
nas terças-feiras. 
- Atividades diárias: de 
08h às 12h ou de 13h às 
17hs, segundas, terças, 
quartas, quintas e/ou 
sextas-feiras (definição 
de 2 dias na semana) 
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bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO - 
Vila Fátima: Projeto de 
Intervenção Social 
Coordenadora: Luciana 
Fagundes da Silveira 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do curso de 
Engenharia Civil da PUC Minas São 
Gabriel. Exige-se dedicação 
semanal de 20 horas. Pré-
requisitos comuns às duas vagas: 
Ter conhecimento do MS Office, 
ter boa desenvoltura com 
redação, ter facilidade em 
integrar-se a trabalhos 
diversificados, ter disponibilidade 
para desenvolver trabalhos fora da 
Universidade, ser proativo, ter 
interesse por pesquisa, gostar de 
trabalhar com o social e ter bom 
relacionamento em equipe. Ser 
um agente multiplicador de 
conhecimento. Pré-requisitos 
específicos para cada vaga: Vaga 
1: Ter cursado as disciplinas 
Expressão Gráfica II e Expressão 
Gráfica III. Vaga 2: Ter cursado as 
disciplinas Expressão Gráfica II, 
Expressão Gráfica III, Expressão 
Gráfica IV, Tecnologia das 
Construções e Instalações Elétricas 
Prediais (ou ter experiência na 
área da disciplina por ter 
formação em Técnico de 
Edificações). 

Os alunos do curso de Engenharia Civil 
serão orientados por professores da 
área e estarão envolvidos nas seguintes 
atividades: Desenvolvimento do 
método e material didático que serão 
utilizados nas oficinas, assim como a 
preparação das aulas práticas. 
Promover a capacitação dos grupos nas 
oficinas com informações e orientações 
sobre: leitura e interpretação de 
projetos de arquitetura, estruturas de 
concreto armado e de instalações 
hidráulicas e elétricas. Auxiliar na 
capacitação nas oficinas de canteiro de 
obras no que tange às normas de 
segurança e execução de projetos de 
obras e serviços de engenharia. 
Colaborar na realização de 
levantamentos e medições para 
obtenção de dados técnicos, assim 
como na elaboração de croquis. - 
Elaboração e impressão de projetos 
com a utilização de softwares como o 
AutoCAD. Auxiliar na organização, 
planejamento, orientação e 
desenvolvimento das atividades do 
projeto. Fazer o levantamento de dados 
sobre o andamento do projeto e 
realizar relatórios mensais. Participação 
em eventos e nas formações em 
extensão propostas pelo Projeto que 

8 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas semanais. 
Pré-requisitos: alunos das 
Engenharias Elétrica, 
Mecânica, Mecatrônica, 
Aeronáutica, da Computação 
e de Sistemas de Informação, 
das unidades Coração 
Eucarístico e São Gabriel 
(quatro vagas). Estes alunos 
trabalharão projetos 
voltados para os jovens, com 
orientação específica. E 
alunos da Engenharia Civil 
São Gabriel (quatro vagas). . 
Os pré-requisitos são comuns 
às vagas remuneradas, 
contudo, com carga hora 
menor. Necessário: Ter 
conhecimento do MS Office, 
ter boa desenvoltura com 
redação, ter facilidade em 
integrar-se a trabalhos 
diversificados, ter 
disponibilidade para 
desenvolver trabalhos fora 
da Universidade, ser proativo 
e ter interesse por pesquisa, 
pela extensão e ter bom 
relacionamento em equipe. 
Pré-requisitos específicos de 

Alunos das Engenharias Elétrica, 
Mecânica, Mecatrônica, 
Aeronáutica, da Computação e de 
Sistemas de Informação devem ter 
conhecimento em Informática, 
Computação, Scratch e desejável 
conhecimento em arduino. Estes 
alunos trabalharão projetos 
voltados para os jovens, com 
orientação específica. Pede-se 
disponibilidade tarde ou manhã e 
aptidão para trabalhar com jovens 
e projeto social. 
Alunos da Engenharia Civil. As 
atividades são similares às 
desenvolvidas pelos alunos com 
bolsa, contudo, com uma carga 
horária menor 
 

As atividades serão 
desenvolvidas no 
Projeto Vila Fátima, 
localizado em 
Justinópolis, distrito de 
Ribeirão das Neves. As 
supervisões 
acontecerão no caso da 
Engenharia Civil, na 
Unidade do São Gabriel. 
As demais vagas terão a 
supervisão centrada no 
Coração Eucarístico. O 
horário e os dias da 
semana de atividades 
serão definidos em 
fevereiro de 2017, 
respeitando-se as 
demandas do Projeto 
Vila Fátima. O Projeto 
funciona de segunda a 
sexta, eventualmente 
com ações aos sábados. 
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unirão alunos de diversos cursos. cada vaga: Vagas 1 e 2: Ter 
cursado as disciplinas 
Expressão Gráfica II e 
Expressão Gráfica III 
Vagas 3 e 4: Ter cursado as 
disciplinas Expressão Gráfica 
II, Expressão Gráfica III, 
Expressão Gráfica IV e 
Tecnologia das Construções 
(ou ter experiência na área 
da disciplina por ter 
formação em Técnico de 
Edificações). 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
(FISIOTERAPIA) - APAC                                                                                                                                                                                                                                                             
Coordenadora: Patricia 
Dayrell Neiva 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do Curso de 
Fisioterapia, a partir do sexto 
período 

Preenchimento e desenvolvimento de 
planilhas para monitoramento dos 
recuperandos.                                                                                                                                                                    
Programação de aulas de educação em 
saúde.                                                                                                                                                                                                                                                            
Coordenar programas individualizados 
de exercício físico.                                                                                                                                                                                                                                                                          
Participar das reuniões e da emissão de 
relatórios semanais. 

5 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do Curso 
de Fisioterapia, a partir do 
sexto período 

Preenchimento e 
desenvolvimento de planilhas para 
monitoramento dos 
recuperandos.                                                                                                                                                                                   
Programação de aulas de 
educação em saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                               
Coordenar programas 
individualizados de exercício físico. 

APAC Santa Luzia. 
Segundas-feiras de 13 
horas às 17 horas e 
quintas-feiras de 13 
horas às 17 horas 
(quinzenais). 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
(PSICOLOGIA) - (A)penas 
Humanos: ações 
interdisciplinares no 
âmbito da APAC. Projeto: 
Escuta Psicológica no 
Sistema Prisional / APAC / 
Santa Luzia.  
Coordenadora: Maria 

Não se aplica. Não aplica. 

8 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Estar matriculado 
no curso de psicologia a 
partir do 5º período. É 
desejável que o candidato 
possa trabalhar no campo 
por no mínimo um ano. 

Ações desenvolvidas pela 
psicologia:                                                                                               
1. Atendimento individual aos 
recuperandos da APAC Santa Luzia 
em ambos os regimes.                                                                                                                                                                                                         
2. Roda de conversa em ambos os 
regimes.                                                                                                                             
3. Plantão psicológico em ambos 
os regimes. 

Centro de Reintegração 
Social - CRS - 
APAC/SANTA LUZIA. 
Disponibilidade de 10 
horas semanais. Ida a 
campo 
(CRS/APAC/Santa Luzia) 
semanalmente às 
segundas-feiras de 13 
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Carmen Schettino 
Moreira 

horas às 18 horas; 
supervisão clínica às 
quintas-feiras de 13 
horas às 16 horas, no 
prédio 12 (curso 
psicologia) sala 308, 
Coração Eucarístico. 
Grupo de estudos 
"sobregrades": um dia 
na semana a combinar 
com os supervisores (2 
horas de estudo, 
elaboração de 
relatórios, atas, 
atividades acadêmicas 
de escrita e diário de 
campo, entre outros.)  

POÇOS DE CALDAS - CINE-
ESCOLA: cinema e 
produção audiovisual 
como formas de 
multiletramentos de 
crianças e jovens                                                                                                                                                                                                                                                    
Coordenador: Conrado 
Moreira Mendes 

3 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais, 1 vaga 
remunerada (com bolsa) de 20 
horas semanais. Pré-requisitos: 
Ser aluno do curso de Publicidade 
e Propaganda e já ter cursado a 
disciplina Cinema e Vídeo.  

Realizar oficinas de cinema e produção 
audiovisual nas escolas e fazer 
atualização das páginas e mídias sociais 
do projeto.  

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Ser aluno do curso 
de Publicidade e Propaganda 
e já ter cursado a disciplina 
Cinema e Vídeo.  

Realizar oficinas de cinema e 
produção audiovisual nas escolas 
e fazer atualização das páginas e 
mídias sociais do projeto.  

PUC Minas em Poços de 
Caldas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Alunos de 10 
horas/semana, 
dedicação entre 13h e 
18h, duas vezes por 
semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Alunos de 20 
horas/semana, 
dedicação entre 13h e 
17h, 5 vezes na semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
De segunda a sexta-
feira.  
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POÇOS DE CALDAS - 
Desenvolvimento 
psicossocial e 
psicopedagógico: 
intervenções 
contemporâneas na 
Educação                                                                                                                                                                                                                                               
Coordenadora: Regiane 
de Souza Quinteiro 

8 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Ser aluno do Curso de 
Psicologia da PUC Minas campus 
Poços de Caldas a partir do 2º 
período. 

O aluno bolsista estará sob a supervisão 
de cada professora (coordenadora ou 
colaboradora) e ajudará na organização 
do grupo de extensionistas que 
desenvolverão as atividades específicas 
da oficina escolhida. Envolverá estar em 
campo, planejar e preparar as 
atividades do semestre.                                                                                                              
Oficinas disponíveis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Curso Paulo Freire oferecido a 
professores da rede pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Jogos oferecido a crianças de escola 
municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Contação de Histórias oferecido a 
crianças de escola municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Leitura oferecido a crianças de escola 
municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Programa de Rádio "Nas Ondas da 
Psicologia" - trabalho na elaboração e 
gravação dos programas                                                                                                                                                                                           
6. Leitura, Compreensão e Escrita de 
Textos para alunos ingressantes no 
curso de Psicologia da PUC Minas 
Campus de Poços de Caldas 

32 alunos sem bolsa, de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Ser aluno do curso 
de Psicologia da PUC Minas 
campus Poços de Caldas, a 
partir do 2º período. 

O extensionista escolherá uma das 
oficinas para atuar na confecção 
de materiais das atividades 
propostas, aplicação das 
atividades em campo, discussão 
das atividades e de literatura 
específica em supervisão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Oficinas disponíveis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Curso Paulo Freire oferecido a 
professores da rede pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Jogos oferecido a crianças de 
escola municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Contação de Histórias oferecido 
a crianças de escola municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4. Leitura oferecido a crianças de 
escola municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
5. Programa de Rádio "Nas Ondas 
da Psicologia" - trabalho na 
elaboração e gravação dos 
programas                                                                                                                                                                                           
6. Leitura, Compreensão e Escrita 
de Textos para alunos 
ingressantes no curso de 
Psicologia da PUC Minas Campus 
de Poços de Caldas 

A supervisão semanal 
ocorrerá no Laboratório 
de Psicologia Geral e 
Experimental localizado 
na clínica-escola.                                                                                                                                                             
Oficinas de Jogos, 
Contação de Histórias e 
Leitura em escola 
municipal Sérgio de 
Freitas Pacheco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oficina de rádio e 
leitura para estudantes 
universitários ocorrerão 
no curso de Psicologia, 
campus Poços de 
Caldas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Oficina Curso para 
Professores será na 
Escola Estadual 
Edmundo Gouvea 
Cardillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Supervisão: quintas-
feiras 14h00min até 
16h30min. 
Oficina de Leitura, 
segundas e quartas a 
tarde na escola. 
Oficina de Contação de 
Histórias e Jogos: terças 
a tarde na escola. 
Demais oficinas a 
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definir um dia da 
semana a tarde na PUC, 
de segunda a quinta-
feira 

POÇOS DE CALDAS - 
Envelheci e agora? 
Promovendo o 
Envelhecimento Ativo e a 
Inclusão Social do 
Deficiente Intelectual                                                                                                                                                                                                                            
Coordenadora: Maria 
Cristina Ribeiro Pires 
Williams 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Graduandos cursando a 
partir do 6° período para o curso 
de Fisioterapia. 

Curso de Fisioterapia: participação da 
seleção dos alunos que irão fazer parte 
do projeto, da capacitação teórico 
prática das reuniões previstas no 
cronograma, da elaboração e discussão 
dos resultados, da elaboração de 
artigos científicos, aplicação das 
avaliações geriátricas, realização das 
atividades propostas, terapias, oficinas 
e outras que se mostrarem necessárias 
e pertinentes ao longo da execução do 
projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Curso de Arquitetura e Urbanismo: 
participação da seleção dos alunos que 
irão fazer parte do projeto, da 
capacitação teórico prática, das 
reuniões e atividades previstas no 
cronograma, da elaboração e discussão 
dos resultados, da elaboração de 
artigos científicos, continuidade da 
pesquisa sobre mobiliário urbano, 
inclusão e planejamento de espaços 
comunitários, elaboração de proposta 
de intervenção espacial nas 
dependências da APAE. 

20 alunos sem bolsa de 10 
horas. Pré-requisitos: Alunos 
sem restrição de períodos. 

Auxiliar os professores nas 
avaliações funcionais dos idosos, 
nos relatórios dos diários de 
campo, participar ativamente das 
reuniões e discussões de grupo, 
considerando os artigos científicos 
e trabalhos em campo 
desenvolvidos. 

APAE de Poços de 
Caldas 
Clínica de Fisioterapia 
da PUC Minas de Poços 
de Caldas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 horas /semana - 
duas vezes por semana, 
das 13 h às 18 h, terça-
feira e quarta-feira 
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POÇOS DE CALDAS - 
Modelagem e simulação 
computacional de 
fenômenos físicos – uma 
porta para a inclusão 
digital científica no ensino 
médio                                                                                                                                                                                                         
Coordenador: Marcelo 
Maneschy Horta Barreira 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisito: Ter sido aprovado nas 
disciplinas de Física . 

Atividades a serem desenvolvidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Ministrar aulas em forma de oficina na 
escola estadual Davi Campista para  
alunos do ensino médio, depois de 
preparação das mesma pelo 
coordenador do projeto. 
-Quando não estiverem em aula, 
deverão desenvolver modelagens 
matemáticas e códigos computacionais 
para sistemas e problemas de física . 
-Todas estas atividades ocorrerão sob a 
orientação do coordenador do projeto, 
ao longo de toda semana. Assim o 
bolsista deverá cumprir em média 4 
horas por dia durante a semana. 

2 vagas sem bolsa de 20 
horas semanais. Pré-
requisito: Estar cursando a 
disciplina de Física. 

Atividades a serem desenvolvidas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Ministrar aulas em forma de 
oficina na escola estadual Davi 
Campista para  alunos do ensino 
médio, depois de preparação das 
mesma pelo coordenador do 
projeto. 
-Quando não estiverem em aula, 
deverão desenvolver modelagens 
matemáticas e códigos 
computacionais para sistemas e 
problemas de física . 
-Todas estas atividades ocorrerão 
sob a orientação do coordenador 
do projeto, ao longo de toda 
semana. Assim o aluno deverá 
cumprir em média 4 horas por dia 
durante a semana. 

PUC Minas em Poços de 
Caldas e Escola estadual 
Davi Campista em Poços 
de Caldas.                                                                                                                                                                                                                                                     
De segunda-feira à 
sexta-feira, de 14:00 às 
18:00 horas.  
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POÇOS DE CALDAS - 
Posso ajudar: uma 
proposta de acolhimento 
de humanização em um 
hospital prestador do 
Sistema Único de Saúde.                                                                                                                                                                                                      
Coordenadora: Cibele 
Leite Siqueira 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso de 
Graduação em Enfermagem do 
campus Poços de Caldas, do 5º ao 
7º período, com disponibilidade 
de atividades no período de 7:00-
11:00 ou 8:00-12:00, de segunda a 
sexta, exceto feriados, com 
interesse em desenvolver 
atividades com pacientes com 
câncer em vários estágios do 
tratamento em uma unidade de 
oncologia de Poços de Caldas. 

Auxiliar o professor nas seguintes 
atividades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Acolhimento de todos os pacientes e 
familiares de forma humanizada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Desenvolvimento de ações de educação 
em saúde no âmbito da prevenção, 
promoção, proteção e reabilitação em 
saúde;                                                                                                                                                                  
Elaboração de material didático-
pedagógico para orientar os pacientes e 
familiares;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Aplicação de questionário de satisfação 
aos usuários e familiares;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Encaminhamento e acompanhamento 
de pacientes nas dependências da 
unidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Elaboração de relatório mensal das 
atividades desenvolvidas conforme 
modelo proposto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Elaboração de artigo científico sobre o 
tema do projeto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Participação no seminário de extensão.  

2 vagas sem bolsa de 20 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso 
de Graduação em 
Enfermagem do campus 
Poços de Caldas, do 5º ao 7º 
período, com disponibilidade 
de atividades no período de 
7:00-11:00 ou 8:00-12:00, de 
segunda a sexta, exceto 
feriados, com interesse em 
desenvolver atividades com 
pacientes com câncer em 
vários estágios do 
tratamento em uma unidade 
de oncologia de Poços de 
Caldas. 

Auxiliar o professor nas seguintes 
atividades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Acolhimento de todos os 
pacientes e familiares de forma 
humanizada;                                                                                                                                                                                                      
Desenvolvimento de ações de 
educação em saúde no âmbito da 
prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação em saúde;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Elaboração de material didático-
pedagógico para orientar os 
pacientes e familiares;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Aplicação de questionário de 
satisfação aos usuários e 
familiares;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Encaminhamento e 
acompanhamento de pacientes 
nas dependências da unidade;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Elaboração de relatório mensal 
das atividades desenvolvidas 
conforme modelo proposto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Elaboração de artigo científico 
sobre o tema do projeto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Participação no seminário de 
extensão. 

Centro de Alta 
Complexidade em 
Oncologia de Poços de 
Caldas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 alunos bolsistas das 
7:00-11:00h 
(20h/semana), 1 aluno 
sem bolsa das 7:00-
11:00h (20h/semana), 2 
alunos bolsistas das 
8:00-12:00 
(20h/semana), 1 aluno 
sem bolsa das 8:00-
12:00 (20h/semana). 
Segunda-feira a sexta-
feira. 
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POÇOS DE CALDAS - 
Produzindo 
Sustentabilidade! 
Melhoria do Processo de 
Reciclagem de Lixo na 
Cooperativa Ação Reciclar 
de Poços de Caldas                                                                                                                                                                                          
Coordenador: Neil Paiva 
Tizzo 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso de 
Engenharia da Produção 

Auxiliar o professor a realizar nas 
escolas a conscientização sobre a coleta 
seletiva através de gincanas e oficinas. 
Adicionalmente, ajudar a definir 
métodos de conscientizar a população 
alvo (escolas e cooperados) a fim de 
aumentar a coleta de material 
reciclável na cidade de Poços de Caldas.  

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: não há restrições.  

Auxiliar na organização e 
realização das gincanas. 

Entidade parceira (1): 
Cooperativa Ação 
Reciclar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Entidade parceira (2): 
Escola Municipal José 
Mamud                 
Entidade Parceira (3): 
Diretório Central dos 
Estudantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Entidade parceira (4): 
Cantina IFome                                                                                                                                                                                                                                                                        
Entidade parceira (5): 
Escola Estadual David 
Campista  

POÇOS DE CALDAS - 
Projeto Intergeracional 
"Sacudindo a Memória": 
recontando histórias, 
ressignificando memórias 
e aproximando gerações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Coordenadora: Kátia 
Maria Pacheco Saraiva 

7 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Os Alunos do Curso de 
Psicologia, sem restrição de 
período ( 3 vagas) que tenham 
grande interesse e motivação pelo 
projeto. Os alunos do Curso de 
Publicidade e Propaganda que 
tenham cursado ou estejam 
cursando as disciplina 
relacionadas a fotografia, 
Produção audiovisual; 
Planejamento de Mídia, Cinema e 
Vídeo ( 2 vagas); Os alunos do 
curso de Arquitetura ( 2 vagas) 
que tenham grande interesse por 
práticas extensionistas e tem 

Todos os alunos irão auxiliar a 
professora em todas as atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Alunos de Psicologia: Produzir ações 
gerativas que facilitem a transmissão 
para as gerações a herança 
sociocultural da cidade na comunidade 
em geral. Agendar e fazer o contato 
para o encontro com cada idoso 
participante, a fim de identificar o 
interesse de transmitir seus saberes e 
fazeres, dentre outras atividades 
conjuntas com os demais alunos do 
projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Alunos de Arquitetura: Elaboração dos 
desenhos dos mapas mentais da cidade 
dos idosos com os jovens. Elaborar uma 
exposição dos desenhos e fotografias 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Os Alunos do 
Curso de Psicologia, sem 
restrição de período (3 
vagas) que tenham grande 
interesse e motivação pelo 
projeto. Os alunos do Curso 
de Publicidade e Propaganda 
que tenham cursado ou 
estejam cursando as 
disciplina relacionadas a 
fotografia, Produção 
audiovisual; Planejamento de 
Mídia, Cinema e Vídeo ( 2 
vagas); Os alunos do curso de 
Arquitetura ( 2 vagas) que 

Todos os alunos irão auxiliar a 
professora em todas as atividades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Produzir ações gerativas que 
facilitem a transmissão para as 
gerações a herança sociocultural 
da cidade na comunidade em 
geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Agendar e fazer o contato para o 
encontro com cada idoso 
participante, a fim de identificar o 
interesse de transmitir seus 
saberes e fazeres, dentre outras 
atividades conjuntas com os 
demais alunos do projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Elaboração dos desenhos dos 
mapas mentais da cidade dos 
idosos com os jovens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PUC- Minas Poços de 
Caldas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2 vezes na semana de 
13h às 18h, segunda e 
quarta-feira.  
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habilidades com desenho, gostem 
de pensar a cidade.  

da cidade a partir das histórias narradas 
dentre outras atividades conjuntas com 
os demais alunos do projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Alunos de Publicidade e Propaganda: 
Produzir material audiovisual sobre os 
saberes e fazeres dos idosos da cidade; 
selecionar material a ser desenvolvido, 
gravar, editar e publicar nas redes 
sociais e demais meios de comunicação 
do projeto o material produzido dentre 
outras atividades conjuntas com os 
demais alunos do projeto. 

tenham grande interesse por 
práticas extensionistas e tem 
habilidades com desenho, 
gostem de pensar a cidade.  

Elaborar uma exposição dos 
desenhos e fotografias da cidade a 
partir das histórias narradas 
dentre outras atividades conjuntas 
com os demais alunos do projeto; 
produzir material audiovisual 
sobre os saberes e fazeres dos 
idosos da cidade; selecionar 
material a ser desenvolvido, 
gravar, editar e publicar nas redes 
sociais e demais meios de 
comunicação do projeto o 
material produzido dentre outras 
atividades conjuntas com os 
demais alunos do projeto. 

POÇOS DE CALDAS - 
Remição pela Leitura: 
uma Experiência nos 
Presídios de Poços de 
Caldas, Andradas e 
Botelhos                                                                                                                                                                  
Coordenador: Davidson 
Sepini Gonçalves 

5 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do curso de 
Direito sem restrição de período 
(3 vagas), alunos do curso de 
Psicologia sem restrição de 
período (2 vagas). 

Visitar junto com o professor, 
semanalmente os presídios para 
atividades de orientação de leitura e 
confecção de resenhas;                                                                                                                                                              
Auxiliar a análise e correção das 
resenhas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Participar de reuniões semanais de 
planejamento e avaliação do projeto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Auxiliar na elaboração de relatórios das 
atividades;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Participar nas apresentações do projeto 
em congressos e seminários. 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais, 10 vagas 
sem bolsa de 20 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos do curso de Direito 
sem restrição de período (10 
vagas), alunos do curso de 
Psicologia sem restrição de 
período (10 vagas).  

Visitar junto com o professor, 
semanalmente os presídios para 
atividades;                                                                                                                                                                                                                                                                 
Participar de reuniões semanais 
de planejamento e avaliação do 
projeto. 

PUC MINAS Poços de 
Caldas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Presídios de Poços de 
Caldas, Andradas e 
Botelhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Alunos de 10 
horas/semana, 
dedicação entre 14h e 
17h; 
Alunos de 20 
horas/semana, 
dedicação entre 13h e 
17h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Segunda à sexta-feira 
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POÇOS DE CALDAS - 
Respira-Ações 
Coordenadora: Maria 
Imaculada Ferreira 
Moreira Silva 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso de 
Fisioterapia, a partir do quinto 
período, no campus de Poços de 
Caldas. 

Auxiliar o professor na elaboração, 
orientação e aplicação de exercícios 
para idosos com problemas 
cardiorrespiratórios. Fazer registros 
escritos e de imagem das atividades. 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso 
de Fisioterapia, a partir do 
quarto período, no campus 
de Poços de Caldas. 

Auxiliar o professor na elaboração 
, orientação de exercícios para 
idosos com problemas 
cardiorrespiratórios. Fazer 
registros escritos e de imagem das 
atividades. 

Os alunos 
desenvolverão as 
atividades na clínica de 
fisioterapia do campus 
de Poços de Caldas e no 
Asilo São Vicente de 
Paula.                                                                                                                                                                   
As atividades 
acontecerão duas vezes 
por semana entre 13h e 
17h, segunda e quarta-
feira 

POÇOS DE CALDAS - Sou + 
Conectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Coordenador: Fabiano 
Costa Teixeira 

5 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso de 
Ciência da Computação. 

Os bolsistas do projeto Sou + 
Conectado tem as seguintes 
atribuições: 
- Configuração e manutenção de redes 
locais de computadores 
- Configuração de antenas 
- Manutenção de servidores de 
virtualização 
- Montagem e manutenção de 
laboratórios de informática 
- Oferta de cursos de programação e 
informática básica 

3 vagas sem bolsa de 20 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso 
de Ciência da Computação. 

Oferta de cursos de programação 
e informática para terceira idade. 

Laboratório DeepLab e 
telecentros construídos 
pelo projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Dedicação entre 13:00h 
e 17:00h, de segunda a 
sexta-feira. 



 
 

Página 39 de 54 
 

Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 
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alunos 

POÇOS DE CALDAS - Vem 
Cuidar! promoção da 
saúde e cidadania do 
idoso institucionalizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Coordenador: Alexandre 
da Costa 

6 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos cursos: 
Enfermagem, Fisioterapia, 
Medicina Veterinária, Psicologia, 
Publicidade e Propaganda, 
Engenharia de Produção. 

Auxiliar o professor nas seguintes 
oficinas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Oficinas de promoção a saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- oficinas de saúde da mulher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- oficinas de saúde bucal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- oficinas de alongamento e praticas de 
educação postural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- oficinas de jogos de memória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Encontros de integração dos idosos 
com seus familiares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- oficinas de contar histórias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Visitas aos pontos turísticos de Poços 
de Caldas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- trabalho na horta com os idosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- oficinas de música                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- oficinas terapêuticas com cães 
adestrados. 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: não restrições. 

Auxiliar o professor nas seguintes 
oficinas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Oficinas de promoção a saúde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- oficinas de saúde da mulher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- oficinas de saúde bucal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- oficinas de alongamento e 
praticas de educação postural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- oficinas de jogos de memória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Encontros de integração dos 
idosos com seus familiares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- oficinas de contar histórias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Visitas aos pontos turísticos de 
Poços de Caldas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- trabalho na horta com os idosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- oficinas de música                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- oficinas terapêuticas com cães 
adestrados. 

Vila Vicentina Elvira 
Dias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Alunos de 10 
horas/semana 
dedicação entre as 
8:00h as 11:00h ou 
13:00h as 17:00h, duas 
vezes por semana, 
segunda a sábado. 
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PRAÇA DA LIBERDADE - 
Aprendendo e 
Compreendendo o 
Mosaico Sertão Veredas - 
Peruaçu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Coordenador: Eduardo 
Penha Castro Fantini 

6 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso de 
Jogos Digitais, a partir do 2º 
período 

Os alunos beneficiários de bolsa 
deverão auxiliar os professores em três 
macro atividades detalhadas a seguir: 
1) Criação de jogos analógicos: - 
Organizar o conteúdo de diagnóstico 
elaborado pelas parcerias externas; - 
Participar de Brainstorms e elaborar os 
Game Design Documents; - Definir 
tarefas e atualiza-las constantemente 
no SCRUM; - Visitar e fazer registros in 
loco do Mosaico no norte de Minas 
Gerais; - Pesquisar e definir estilos 
artísticos, mecânicas, regras, 
jogabilidade e interface gráfica dos 
jogos de tabuleiro de acordo com o 
público alvo; - Criar os jogos analógicos; 
- Elaborar e aplicar planos de testes; - 
Ajustar e acompanhar a impressão dos 
jogos; - Dar suporte à aplicação dos 
jogos nas escolas do Mosaico; - 
Confeccionar relatórios sobre o 
processo e seus resultados; 2) Criação 
de um jogo digital: - Organizar o 
conteúdo de diagnóstico elaborado 
pelas parcerias externas; - Participar de 
Brainstorms e elaborar os Game Design 
Documents; - Definir tarefas e atualiza-
las constantemente no SCRUM; - 
Pesquisar e definir estilos artísticos, 
mecânicas, regras, jogabilidade e 
interface gráfica dos jogos de tabuleiro 

4 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso 
de Jogos Digitais, a partir do 
2º período 

Os alunos sem bolsa deverão 
auxiliar os professores em três 
macro atividades detalhadas a 
seguir:                                                                                                                                                            
1) Criação de jogos analógicos: - 
Organizar o conteúdo de 
diagnóstico elaborado pelas 
parcerias externas; - Participar de 
Brainstorms e elaborar os Game 
Design Documents; - Definir 
tarefas e atualiza-las 
constantemente no SCRUM; - 
Pesquisar e definir estilos 
artísticos, mecânicas, regras, 
jogabilidade e interface gráfica dos 
jogos de tabuleiro de acordo com 
o público alvo; - Criar os jogos 
analógicos; - Elaborar e aplicar 
planos de testes; - Ajustar e 
acompanhar a impressão dos 
jogos; - Dar suporte à aplicação 
dos jogos nas escolas do Mosaico; 
- Confeccionar relatórios sobre o 
processo e seus resultados;                                                                                                                                                                                            
2) Criação de um jogo digital: - 
Organizar o conteúdo de 
diagnóstico elaborado pelas 
parcerias externas; - Participar de 
Brainstorms e elaborar os Game 
Design Documents; - Definir 
tarefas e atualiza-las 

PUC Minas na Unidade 
Educacional Praça da 
Liberdade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A dedicação deverá 
ocorrer nos turnos da 
manhã ou tarde, com 
horário flexível. O aluno 
poderá montar o seu 
horário, desde que 
cumpra as 10 horas de 
atividades semanais 
entre segunda e sexta-
feira. 
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de acordo com o público alvo; - Criar o 
jogo digital; - Elaborar e aplicar planos 
de testes; - Publicar o jogo para a 
plataforma PC e Smartphone (Android); 
- Acompanhar as estatísticas do jogo e 
dar suporte a eventuais problemas; - 
Confeccionar relatórios sobre o 
processo e seus resultados; 3) Produção 
técnico-científica: - Preparar material 
para palestras e apresentações do 
projeto; - Publicar artigos científicos 
sobre os resultados do projeto; 

constantemente no SCRUM; - 
Pesquisar e definir estilos 
artísticos, mecânicas, regras, 
jogabilidade e interface gráfica dos 
jogos de tabuleiro de acordo com 
o público alvo; - Criar o jogo 
digital; - Elaborar e aplicar planos 
de testes; - Publicar o jogo para a 
plataforma PC e Smartphone 
(Android); - Acompanhar as 
estatísticas do jogo e dar suporte a 
eventuais problemas; - 
Confeccionar relatórios sobre o 
processo e seus resultados;                                                                                                                                                            
3) Produção técnico-científica: - 
Preparar material para palestras e 
apresentações do projeto; - 
Publicar artigos científicos sobre 
os resultados do projeto. 

PRAÇA DA LIBERDADE - 
Parlamento Jovem de 
Minas em Belo Horizonte 
Coordenadoras: Renata 
Furtado Barros e Karina 
Junqueira 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. 
Pré-requisitos: 
1. Disponibilidade para participar 
das atividades de supervisão, 
estudo e trabalho nas segundas-
feiras e outras duas tardes na 
semana (a combinar). 
2. Disponibilidade para participar 
das atividades que ocorrerão nas 
unidades Coração Eucarístico e 

Atividades a serem realizadas: 
- Realizar pesquisa bibliográfica e 
documental sobre os temas: política, 
formação política, formação política nas 
escolas. 
- Participar no ciclo livre de formação 
política e das reuniões de estudo e 
supervisão. - Fazer levantamento e/ou 
produção de materiais de formação 
(textos, cartilhas, vídeos, etc) sobre os 
temas do projeto. 

4 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. 
Pré-requisitos: 
1. Disponibilidade para 
participar das atividades de 
supervisão, estudo e trabalho 
nas segundas-feiras e outras 
duas tardes na semana (a 
combinar) 
2. Disponibilidade para 
participar das atividades que 

Atividades a serem realizadas: 
- Realizar pesquisa bibliográfica e 
documental sobre os temas: 
política, formação política, 
formação política nas escolas. 
- Participar no ciclo livre de 
formação política e das reuniões 
de estudo e supervisão. - Fazer 
levantamento e/ou produção de 
materiais de formação (textos, 
cartilhas, vídeos, etc) sobre os 

As atividades de 
supervisão e do ciclo 
livre de estudos 
ocorrerão 1 vez por 
semana, ou 
quinzenalmente, no 
Prédio 47 - PUC Minas 
Coração Eucarístico. 
Atividades de trabalho e 
estudo ocorrerão na 
PUC Minas Coração 
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Praça da Liberdade. 
3. Interesse nos temas: política e 
formação política de jovens. 
4. Estar matriculado, ou ter 
cursado, alguma disciplina de 
ciências sociais (sociologia, 
introdução às ciências sociais, 
política, etc). 
5. Preferencialmente discentes 
dos cursos de Serviço Social, 
Relações Internacionais, Ciências 
Sociais, Direito e Psicologia. 
6. Interesse e compromisso em 
permanecer no projeto ao longo 
de 2017. 

- Elaborar e desenvolver atividades de 
formação política para estudantes do 
ensino médio em BH. 
- Acompanhar das reuniões de gestão e 
planejamento do projeto junto à Escola 
do Legislativo da ALMG. 
- Participar em atividades da Etapa 
Estadual do Projeto: Atividades de 
entrosamento com jovens, Grupos de 
Trabalho, Plenária Estadual. 
- Produzir um artigo com tema 
relacionado ao projeto. 

ocorrerão nas unidades 
Coração Eucarístico e Praça 
da Liberdade. 
3. Interesse nos temas: 
política e formação política 
de jovens. 
4. Estar matriculado, ou ter 
cursado, alguma disciplina de 
ciências sociais (sociologia, 
introdução às ciências 
sociais, política, etc) 
5. Preferencialmente 
discentes dos cursos de 
Serviço Social, Relações 
Internacionais, Ciências 
Sociais, Direito e Psicologia. 
6. Interesse e compromisso 
em permanecer no projeto 
ao longo de 2017. 

temas do projeto. 
- Elaborar e desenvolver 
atividades de formação política 
para estudantes do ensino médio 
em BH. 
- Acompanhar das reuniões de 
gestão e planejamento do projeto 
junto à Escola do Legislativo da 
ALMG. 
- Participar em atividades da Etapa 
Estadual do Projeto: Atividades de 
entrosamento com jovens, Grupos 
de Trabalho, Plenária Estadual. 
- Produzir um artigo com tema 
relacionado ao projeto. 

Eucarístico e PUC Minas 
Praça da Liberdade 
Eventualmente 
ocorrerão reuniões de 
trabalho e outras 
atividades na Escola do 
Legislativo da ALMG. 
Atividades no período 
da tarde - 13h30 às 
16h00. Segunda-feira e 
outros dois dias da 
semana a combinar 

PRAÇA DA LIBERDADE - 
Projeto Ponto Jovem                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Coordenadora: Adriane 
Carvalho 

5 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Disponibilidade de 10 
horas semanais no turno da tarde. 
Disponibilidade para realizar 
atividades em mais de uma 
unidade da PUC Minas quando 
necessário. 
Alunos de Administração, Ciências 
Econômicas e Ciências Contábeis: 
sem pré-requisito 
Aluno de Sistemas de Informação: 

Alunos de Administração, Ciências 
Econômicas e Ciências Contábeis: 
produção de conteúdo para o site e 
para as oficinas; realização de oficinas                                                                                                                                                            
Aluno de Sistemas de Informação: 
desenvolvimento de aplicativo celular 
na plataforma Ionic                                                                                                                                                            
Aluno de Direito: realização de oficinas 
na área de Direitos Humanos e 
Cidadania                                                                                                                                                                                                            
Aluno de Comunicação/ Jornalismo: 
produção de vídeos 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Disponibilidade de 
10 horas semanais no turno 
da tarde. Disponibilidade 
para realizar atividades em 
mais de uma unidade da PUC 
Minas quando necessário. 
Alunos de Administração, 
Ciências Econômicas e 
Ciências Contábeis: sem 
restrição 

Alunos de Administração, Ciências 
Econômicas e Ciências Contábeis: 
produção de conteúdo para o site 
e para as oficinas; realização de 
oficinas                                                                                                                                                            
Aluno de Sistemas de Informação: 
participação em oficinas de lógica 
de programação                                                                                                                                                                                      
Aluno de Direito: participação em 
oficinas na área de Direitos 
Humanos e Cidadania                                                                                                                                                                                            
Aluno de Comunicação/ 

O projeto atua em mais 
de uma unidade em 
Belo Horizonte: Coração 
Eucarístico, Praça da 
Liberdade e São Gabriel.                                                                                                                                                            
Algumas atividades 
serão realizados nos 
parceiros. Turno da 
tarde, de segunda a 
sexta, dependendo da 
equipe. 
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Local das atividades 
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alunos 

conhecimento de 
desenvolvimento mobile, e 
desejável conhecimento de Ionic 
Aluno de Direito: interesse em 
participar de oficinas na área de 
Direitos Humanos e Cidadania 
Aluno de Comunicação/ 
Jornalismo: conhecimento de 
produção de vídeos. 

Aluno de Sistemas de 
Informação:  ter cursado 
disciplinas de 
desenvolvimento de 
software 
Aluno de Direito: em 
restrição 
Aluno de Comunicação/ 
Jornalismo: produção de 
vídeos. 

Jornalismo: produção de vídeos, 
dublagem 

PRAÇA DA LIBERDADE 
(DIREITO) - APAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Coordenadora: Klelia 
Canabrava Aleixo 

Não há vagas remuneradas (com 
bolsa).  

Não se aplica 

5 vagas sem bolsa de 20 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do Curso 
de Direito, unidade da Praça 
da Liberdade, sem restrição 
de período.   

Atendimento quinzenal aos 
recuperandos que cumprem pena 
na APAC de Santa Luzia para 
levantamento de suas demandas. 
Elaboração de petições 
requerendo benefícios e outras 
questões incidentes na execução 
penal. Elaboração de relatório 
quinzenal descrevendo o 
acompanhamento de cada caso 
sob a responsabilidade do aluno. 

PUC Minas Praça da 
Liberdade e APAC Santa 
Luzia.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Deslocamento à APAC 
de Santa Luzia para 
atendimento aos 
recuperandos das 13h 
as 18h, terça-feira, 
quinzenalmente, com 
saída pela PUC unidade 
Praça da Liberdade.  

SÃO GABRIEL - 
Articulando Redes 
Fortalecendo 
Comunidades                                                                                                                                                                                                                                                                               
Coordenadora: Márcia 
Mansur Saadallah 

Não há vagas remuneradas (com 
bolsa).  

Não se aplica 

6 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos(as) de 
Psicologia, sem restrição de 
período (4 vagas). Alunos(as) 
de Comunicação Social, sem 
restrição de período (2 
vagas). 

(Psicologia) Atuar no 
fortalecimento e articulação das 
Redes Sociais do bairro Tupi 
Lajedo, São Gabriel e Vila Cemig. 
Acompanhando a comunidade em 
suas demandas e elaborar 
atividades que a respondam. 
Elaborar e organizar capacitações, 
diagnósticos sociais, outras 
pesquisas e mapeamentos do 

As atividades do projeto 
tem horários flexíveis 
pois respondem a 
demanda de atividades 
da própria comunidade 
em que o aluno estará 
atuando.                                                                             
Já a reunião de equipe 
do projeto de extensão, 
que é fixa, acontece as 
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Nome da atividade de 
extensão 
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requisitos para participar da 

seleção 
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realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

território.                                                                       
(Comunicação Social) Auxiliar em 
demandas referente a divulgação 
do projeto, por meio de marketing 
digital, e também na produção de 
material audiovisual para o 
projeto, como cartazes, vídeos, 
fotos, acompanhando as 
atividades.  

terças-feiras 
semanalmente, de 14h 
ás 17h, Laboratório de 
Psicologia Social, PUC 
São Gabriel.  

SÃO GABRIEL - Articular: 
o trabalho artesanal 
como formador de 
identidade e gerador de 
renda para mulheres 
gestantes                                                                                                                                                                                                                                                                        
Coordenador: João César 
de Freitas Fonseca 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais, 1 vaga 
remunerada (com bolsa) de 20 
horas semanais. Pré-requisitos: 
Alunos do Curso de Psicologia, a 
partir do 3º período, com 
disponibilidade de pelo menos 20 
horas semanais (preferência para 
alunos da Unidade São Gabriel). - 
01 VAGA. Alunos do Curso de 
Administração, a partir do 2º 
período, com disponibilidade de 
pelo menos 10 horas semanais 
(preferencia para alunos da 
Unidade São Gabriel) - 01 VAGA. 
Alunos do Curso de Publicidade, a 
partir do 2º período, com 
disponibilidade de pelo menos 10 
horas semanais (preferencia para 
alunos da Unidade São Gabriel) - 
01 VAGA 

Realização de oficinas, palestras, curso 
de curta duração, rodas de conversa, 
grupos focais; entrevistas semi-
estruturadas;                                                                                                                                                            
Transcrição de entrevistas; aplicação de 
questionários; tabulação de dados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Participação em reuniões;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Elaboração de relatórios e artigos; 
apresentação de trabalhos em eventos 
técnico-científicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Outras atividades de igual nível de 
complexidade. 

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos Cursos 
de Medicina, Odontologia, 
Fisioterapia e Educação 
Física, a partir do 4º período, 
para atividades eventuais 
(sem restrição de unidade 
acadêmica ou campus) - 02 
VAGAS 

Realização de oficinas, palestras, 
curso de curta duração, rodas de 
conversa, grupos focais; 
entrevistas semi-estruturadas;                                                                                                                                                            
Transcrição de entrevistas; 
aplicação de questionários; 
tabulação de dados;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Participação em reuniões;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Elaboração de relatórios e artigos; 
apresentação de trabalhos em 
eventos técnico-científicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Outras atividades de igual nível de 
complexidade 

PUC Minas São Gabriel - 
Bairro Goiânia (região 
nordeste de Belo 
Horizonte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Alunos de 20 
horas/semana:  
- dedicação entre 08:00 
e 12:00 ou entre 13:00 
e 17:00h 
5 vezes na semana 
(incluindo sábado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Alunos de 10 
horas/semana: 
- dedicação entre 08:00 
e 12:00 ou entre 13:00 
e 17:00h 
2 vezes na semana 
(incluindo sábado) 
Alunos sem bolsa: 
- a definir 
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extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
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bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

SÃO GABRIEL - Encontro 
Com                                                                                                                                                                                                                                                                             
Coordenadora: Marta 
Cristina Pereira Neves  

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos de Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda da 
unidade São Gabriel, sem restrição 
de período. 

Participar de rodas de conversa com os 
representantes da comunidade externa 
e com a coordenadora do projeto para 
discussão e planejamento dos eventos 
de cada semestre a partir da proposta 
inicial do projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Auxiliar no acompanhamento dos 
eventos ENCONTRO COM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Auxiliar na produção de material a ser 
divulgado à comunidade (vídeos, 
textos, fotos, produções em áudio, 
produtos para internet, Youtube, 
Facebook e site), num processo criativo 
de integração entre comunicação, 
educação e diálogo com a comunidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Reuniões semanais com a 
coordenadora do projeto para decisões 
sobre e acompanhamento da produção 
de material (vídeos, textos, produção 
digital diversa) a ser disponibilizado 
para a comunidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Auxiliar nos processos de 
monitoramento e avaliação do projeto, 
incluindo consulta on-line – enviada aos 
representantes da comunidades 
externa – para conferência da recepção 
dos produtos (textos, vídeos, material 
digital), questionários e enquetes nas 
redes sociais. 

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos de 
Jornalismo e Publicidade e 
Propaganda da unidade São 
Gabriel, sem restrição de 
período. 

Participar de rodas de conversa 
com os representantes da 
comunidade externa e com a 
coordenadora do projeto para 
discussão e planejamento dos 
eventos de cada semestre a partir 
da proposta inicial do projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Auxiliar no acompanhamento dos 
eventos ENCONTRO COM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Auxiliar na produção de material a 
ser divulgado à comunidade 
(vídeos, textos, fotos, produções 
em áudio, produtos para internet, 
Youtube, Facebook e site), num 
processo criativo de integração 
entre comunicação, educação e 
diálogo com a comunidade  

PUC Minas São Gabriel, 
em vilas do Programa 
Judicial de Conciliação 
para Remoção e 
Reassentamento 
Humanizados de 
Famílias do Anel 
Rodoviário e BR 381, na 
Unidade Taquaril da 
Associação Projeto 
Providência e no Centro 
Cultural da Regional 
Nordeste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Alunos 10 
horas/semana – 
segunda-feira de 13:00 
horas às 18:00h horas, 
quinta de 13:00 às 
16:00 e sábado de 9:30 
às 11:30.  
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bolsa? 
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desenvolvidas pelos 

alunos 

SÃO GABRIEL - O brincar e 
o desenvolvimento 
psicomotor: intervenções 
psicossociais na infância                                                                                                                                                                                                                                                                    
Coordenadora: Érica Silva 
Fróis 

Não há vagas remuneradas (com 
bolsa).  

Não se aplica 

6 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso 
de Psicologia que já tenham 
cursado a disciplina "Teorias 
do Desenvolvimento 
Humano" 

As ações realizadas pelo 
extensionista no projeto são:                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Elaborar e executar oficinas 
psicomotoras na escola/creche 
parceira do projeto;                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Registrar em diário de campo 
todas as ações desenvolvidas em 
campo;                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Analisar e fazer considerações 
teóricas sobre o conteúdo das 
oficinas psicomotoras;                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Promover formação dos 
educadores da instituição 
parceira;                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Participar de escrita de artigo 
cientifico ou material acadêmico 
cientifico similar;                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Participar das reuniões de 
supervisão/orientação com os 
coordenadores do projeto; 

Umei Primeiro de Maio 
Umei São Gabriel 
Creche Hospital Sofia 
Feldman Creche SEJA.                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Alunos sem bolsa 
dedicação de 2 a 4 
horas em campo ( 1 ou 
2 períodos manhã/tarde 
de práticas na semana), 
1 hora supervisão e as 
demais horas dedicadas 
aos registros, produção 
e organização do 
projeto; terça a sexta 
feira (manhã e/ou 
tarde). 

SÃO GABRIEL - 
Programação de Robôs 
Didáticos como 
Ferramenta de Motivação 
Educacional para Alunos 
da Região do Beira Linha, 
do Projeto Vila Fátima e 
do Projeto Providência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Coordenador: Alexandre 
Teixeira 

3 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos Cursos de 
Engenharia de Computação, 
Sistemas de Informação, Jogos 
Digitais, Ciência da Computação, 
Física e Engenharia de Software. 

Elaboração de oficinas de programação 
de Robôs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Revisão dos conteúdos conteúdos do 
projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Elaboração de relatórios semanais e os 
eventuais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Execução das oficinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Participação das reuniões com os 
professores do projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Contribuir para o monitoramento e 
avaliação do projeto.  

Não há vagas para alunos 
sem benefício de bolsa. 

Não se aplica.  

PUC Minas São Gabriel, 
Projeto Vila Fátima e 
Projeto Providência.                                                                                                                                                                                                                                                           
De segunda a sexta-
feira, de 13:00 até 
17:00 horas.  
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SÃO GABRIEL - Projeto 
Sonoro Despertar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Coordenadora: Valeria 
Freire 

Não há vagas remuneradas (com 
bolsa).  

Não se aplica 

3 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: estudantes de 
Psicologia 

Serão desenvolvidas e escolhidas 
técnicas adequadas, juntamente 
com o professor, levando em 
consideração as demandas 
psicossociais dos indivíduos. O 
aluno sem bolsa também irá 
auxiliar o professor e os demais 
colegas participantes nas reuniões 
com a comunidade, bem como a 
elaboração dos relatórios e 
cronogramas de atividade. 

PUC Minas São Gabriel. 
As atividades são 
realizadas nas 
segundas, terças ou 
quartas-feiras, das 18 as 
21 horas. 

SÃO GABRIEL - PUC Mais 
Idade São Gabriel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Coordenadora: Jane 
Carmelita das Dores 
Garandy de Arruda 
Barroso 

Não há vagas remuneradas (com 
bolsa).  

Não se aplica 

6 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Para os itens 1 e 
2: Alunos do curso de 
Psicologia, Direito ou 
Fisioterapia. Para o item 3: 
Alunos do curso de 
Engenharia de Computação, 
Sistemas de  Informação ou 
Jogos Digitais. 

1. Preparar e executar dinâmicas 
de grupo e palestras sobre 
questões do envelhecimento, 
oficinas de memória e de 
socialização.                                                                                                                                                            
2. Oficinas de dança e 
alongamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. Oficinas de informática básica. 

PUC Minas São Gabriel.                                                                                                                                                            
Alunos de 10 
horas/semana: Terças e 
quintas-feiras das 13:00 
hs às 17:00 hs. 

SÃO GABRIEL - 
Reconstrução da 
autonomia e das redes 
sociais de famílias após 
reassentamento através 
de atendimento clínico 
em grupo multifamiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Coordenadora: Stella 
Maria Poletti Simionato 
Tozo 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso de 
Psicologia a partir do 6º período, 
que já tenham realizado a 
disciplina "Teoria Sistêmica", sem 
restrição de unidade acadêmica 
ou campus. 

Auxiliar a professora coordenadora em 
de todas as etapas do projeto, desde o 
contato com a instituição e seleção de 
famílias, nos atendimentos grupais 
familiares, até a avaliação do trabalho 
realizado. O detalhamento das 
atividades incluem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1) Reuniões com a 
supervisora/coordenadora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2) Revisões bibliográficas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso 
de Psicologia a partir do 6º 
período, que já tenham 
realizado a disciplina "Teoria 
Sistêmica", sem restrição de 
unidade acadêmica ou 
campus. 

Auxiliar a professora 
coordenadora em algumas etapas 
do projeto, como os atendimentos 
grupais familiares, detalhadas 
abaixo: 
1) Reuniões com a 
supervisora/coordenadora. 
2) Revisões bibliográficas,  
3) Aprendizagem de manejo e 
realização em atendimentos 

As supervisões com a 
professora 
coordenadora do 
projeto serão realizadas 
na PUC Minas unidade 
São Gabriel e os 
atendimentos e visitas 
domiciliares ocorrerão 
nas imediações desta 
unidade da PUC Minas, 
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3) Aprendizagem de manejo e 
realização em atendimentos clínicos 
grupais, semanalmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4) Realização de as visitas domiciliares, 
com periodicidade semanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
5) Reunião com os técnicos do 
Programa a cada mês ou dois meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6) Elaboração de relatórios acadêmicos 
sobre os atendimentos e visitas 
domiciliares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7) Participação de eventos científicos 
para divulgação dos resultados. 

clínicos grupais,  semanalmente 
4) Elaboração de relatórios 
acadêmicos sobre os 
atendimentos. 
5) Participação de eventos 
científicos para divulgação dos 
resultados. 

incluindo Vila Pica Pau, 
Vila da Paz, Vila da Luz 
(Regional Nordeste de 
Belo Horizonte) e Bairro 
Bom Destino (Santa 
Luzia/MG).                                                                                                                                                            
Alunos remunerados de 
20 horas/semana, 
dedicação prevista 
entre 13 e 17h, 5 vezes 
na semana (sujeita a 
negociação sobre 
alterações).                                                                                                                                                            
Alunos sem bolsa de 10 
horas/semana, 
dedicação entre 13h e 
18h, duas vezes por 
semana (sujeita a 
negociação sobre 
alterações).                                                                                                                                                            
Segunda-feira e quinta-
feira. 
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SÃO GABRIEL - Residência 
Técnica em 
Desenvolvimento de 
Software: contribuição 
para a formação 
profissional na área da 
Informática                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Coordenador: Tadeu dos 
Reis faria 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais, 2 vagas 
remuneradas (com bolsa) de 20 
horas semanais. Pré-requisitos:  o 
aluno deve ser estudante de 
cursos de graduação do ICEI, 
Administração ou Engenharia 
Aeronáutica ou Comunicação.  

Participar ativamente das seguintes 
atividades que serão orientadas por 
professores:                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Dinâmica de formação de equipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Encontro com empresas para 
identificação de problemas relevantes                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Construção de solução 
(desenvolvimento de 
software/hardware)                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Participação em palestras e 
treinamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Realizar estudo de novas tecnologias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Apresentação/Divulgação do Projeto 
para a comunidade                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Interação/visita a empresas e 
instituições externas 

20 vagas sem bolsa (20h 
semanais). Pré-requisitos: O 
aluno deve ser estudante de 
cursos de graduação do ICEI, 
Administração ou Engenharia 
Aeronáutica ou 
Comunicação. 

A mesma dos bolsistas. 

Todos os projetos serão 
desenvolvidos nas 
instalações do MIC 
(Microsoft Innovation 
Center) Rua Walter 
Ianni, 255 / prédio E 
Bairro: São Gabriel UF: 
MG Cidade: Belo 
Horizonte CEP: 
31980110 Telefone: 
34395217. O espaço é 
composto pelas salas 
103,104 e 105 do bloco 
E da unidade. Nessas 
salas existem dois 
ambiente reuniões, 25 
bancadas, 15 
computadores, ar-
condicionado e acesso à 
Internet.                                                                                                                                                                                                                                                                 
As atividades serão 
desenvolvidas no 
período da tarde: 
- Vagas de 10h 
semanais: três tardes na 
semana das 14h às 18h 
- Vagas de 20h 
semanais: segunda a 
sexta das 14h às 18h.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Segunda a sexta-feira 
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

SÃO GABRIEL - S.O.S. 
Condomínios                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coordenador: José 
Wanderley Novato Silva 

4 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos do curso de 
Ciências Contábeis da unidade São 
Gabriel, a partir do  terceiro 
período. 

Auxiliar o professor: 
a) na seleção dos condomínios e no 
contato com os síndicos 
b) no atendimento às demandas dos 
síndicos ligadas à gestão dos 
condomínios 
c) na prestação de informações 
contábeis e financeiras relacionadas ao 
projeto  
d) na consultoria referente aos 
aspectos tributários ligados à assessoria 
contábil-financeira  
e) na elaboração e execução de 
projetos de pesquisa ligados ao tema 

2 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos cursos 
de Ciências Contábeis e 
Administração da unidade 
São Gabriel, a partir do  
terceiro período. 

Auxiliar o professor: 
a) na seleção dos condomínios e 
no contato com os síndicos e 
moradores 
b) no atendimento às demandas 
dos síndicos ligadas à gestão dos 
condomínios 
c) na elaboração e execução de 
projetos de pesquisa ligados ao 
tema 
d) na condução geral do projeto 

PUC Minas no São 
Gabriel e em 
condomínios 
residenciais 
selecionados nas 
regiões Norte e 
Nordeste de Belo 
Horizonte.                                                                                                                                                      
Aos sábados, 
obrigatoriamente, 
durante a tarde - 6 
horas - e em duas noites 
da semana, de acordo 
com a disponibilidade 
do aluno - 2 horas cada. 
(Ou por 4 horas no 
sábado, e em 2 horas 
por dia, durante três 
dias ou noites da 
semana).  

SÃO GABRIEL - 
Sustentabilidade na 
Informática: reciclagem e 
manutenção de 
computadores para as 
comunidades da região 
do Beira Linha                                                                                                                                                                                                                                                                                
Coordenadora: Soraia 
Lucia da Silva 

1 vaga remunerada (com bolsa) de 
10 horas semanais, 4 vagas 
remuneradas (com bolsa) de 20 
horas semanais. Pré-requisitos: 
Alunos dos Cursos de Engenharia 
da Computação, Jogos Digitais, 
Sistemas de Informação e 
Psicologia. 

Capacitar o público atendido pelo 
projeto de extensão em informática 
básica, informática avançada, internet, 
reciclagem de computadores, 
manutenção de computadores, criação 
de sites, inglês básico e intermediário. 

5 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: Alunos dos Cursos 
de Engenharia da 
Computação, Jogos Digitais, 
Sistemas de Informação e 
Psicologia. 

Capacitar o público atendido pelo 
projeto de extensão em 
informática básica, informática 
avançada, internet, reciclagem de 
computadores, manutenção de 
computadores, criação de sites, 
inglês básico e intermediário. 

PUC Minas São Gabriel. 
Turno da tarde. 
Segunda a Sexta-feira 
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

SERRO - A inserção dos 
agricultores familiares do 
Estado de Minas Gerais 
na rede de proteção 
social do Regime Geral de 
Previdência Social                                                                                                                                                                                                                                                                         
Coordenador: Rodrigo 
Alves Pinto Ruggio 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais, 1 vaga 
remunerada (com bolsa) de 20 
horas semanais. Pré-requisitos: 
Alunos do Curso de Direito, a 
partir do 7º período, dos campus 
Betim e Serro. 

1) Participar dos cursos de capacitação 
acima indicados, a serem ministrados 
pelos professores coordenador e 
colaborador.                                                                                                       
2) Participar das reuniões do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Município do Serro e na 
Associação dos Agricultores Familiares 
de Betim e Região (AAFBR).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3) Participação na visitas técnicas nas 
comunidades rurais do Serro e Betim.                                                                                                                                                                                                         
4) Elaboração dos contratos agrícolas e 
outros documentos de formalização das 
relações jurídicas dos agricultores 
familiares e camponeses.                                                                                                     
5) Organização de arquivo com a 
documentação dos agricultores 
familiares que forem beneficiários 
deste projeto de extensão.                                                                                                     
6) Autenticação de firmas e 
documentos nos Cartórios de Títulos e 
Documentos da Comarca do Serro.                                                                                                                                                                                                         
7) Elaboração de petições jurídicas nos 
procedimentos administrativos e 
judiciais para a defesa dos direitos 
previdenciários dos agricultores 
familiares.                                                                                                     
8) Participar das reuniões de 
planejamento, monitoramento e 
avaliação com equipe extensionista.                                                                                                                                                                                                         
9) Elaboração de artigo científico sobre 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do curso 
de Direito, sem restrição de 
período, matriculados nos 
campus Betim e Serro 

1) Participar dos cursos de 
capacitação acima indicados, a 
serem ministrados pelos 
professores coordenador e 
colaborador.                                                                                                                                                                                                         
2) Participação na visitas técnicas 
nas comunidades rurais do Serro, 
Betim e dos municípios do Norte 
de Minas Gerais.                                                                                                                                                                                                         
3) Organização de arquivo com a 
documentação dos agricultores 
familiares que forem beneficiários 
deste projeto de extensão.                                                                                                     
4) Participar das reuniões de 
planejamento, monitoramento e 
avaliação com equipe 
extensionista.                                                                                                                                                                                                         
5) Organização de III Congresso 
sobre os Direitos Previdenciários 
dos Pequenos Produtores e 
Trabalhadores Rurais. 

PUC Minas Betim, PUC 
Minas Serro e nas 
comunidades rurais 
atendidas pelo projeto 
de extensão.                                                                                                                                                                                                          
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

a questão da efetividade dos direitos 
previdenciários dos agricultores 
familiares de Serro e Betim.                                                                                                                                                                                 
10) Organização de III Congresso sobre 
os Direitos Previdenciários dos 
Pequenos Produtores e Trabalhadores 
Rurais. 

SERRO - A luta pelo 
reconhecimento dos 
direitos fundamentais das 
comunidades 
remanescentes de 
quilombo.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Coordenador: Matheus 
de Mendonça Gonçalves 
Leite 

2 vagas remuneradas (com bolsa) 
de 10 horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do Curso de 
Direito, sem restrição de período e 
nem unidade acadêmica ou 
campus. 

a) Participar do curso de capacitação 
sobre os direitos étnicos e territoriais 
das comunidades quilombolas                                                                                                                                                                                       
b) Auxiliar no levantamento de dados 
quantitativos e qualitativos referentes 
às comunidades quilombolas existentes 
no Estado de Minas Gerais, a fim de 
orientar a elaboração de projetos 
sociais financiados pela Agenda 
Quilombola;                                                                                                                                                                                                                                         
c) Auxiliar na elaboração de 
requerimentos administrativos e/ou 
ação judiciais destinadas a efetivação 
dos direitos fundamentais das 
comunidades quilombolas, de acordo 
com a demanda apresentada pela 
Federação das Comunidades 
Quilombolas do Estado de Minas Gerais 
- N'Golo;                                                                                                                                                                               
d) Auxiliar na elaboração dos Relatórios 
Antropológicos das comunidades de 
Barro Preto (Antônio Dias) e Indaiá 
(Santa Maria do Itabira);                                                                                                                     
e) Auxiliar na prestação de assistência 

10 vagas sem bolsa de 10 
horas semanais. Pré-
requisitos: alunos do Curso 
de Direito, sem restrição de 
período e nem unidade 
acadêmica ou campus. 

a) Participar do curso de 
capacitação sobre os direitos 
étnicos e territoriais das 
comunidades quilombolas                                                                                                                                                                               
b) Auxiliar na elaboração dos 
Relatórios Antropológicos das 
comunidades de Barro Preto 
(Antônio Dias) e Indaiá (Santa 
Maria do Itabira);                                                                                                                     
c) Auxiliar na prestação de 
assistência jurídica das 
comunidades quilombolas de 
Sabinópolis.                                                                                                                                                                               
d) Participar do Grupo de estudos 
sobre a temática quilombola. 

PUC Minas Praça da 
Liberdade, PUC Minas 
Serro, comunidades 
quilombolas de 
Sabinópolis e 
comunidade quilombola 
de Barro Preto (Antônio 
Dias) e Indaiá (Santa 
Maria de Itabira).  
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Nome da atividade de 
extensão 

Nº vagas com bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades que serão 
realizadas pelos alunos com bolsa? 

Nº vagas sem bolsa e pré-
requisitos para participar da 

seleção 

Quais as atividades serão 
realizadas pelos alunos sem 

bolsa? 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

jurídica das comunidades quilombolas 
de Sabinópolis.                                                                                                                                                                               
f) Apresentar artigo científico no VI 
Seminário sobre os Direitos dos Povos e 
Comunidades Tradicionais.                                                                                                                                                                               
g) Participar das reuniões da Diretoria 
da Federação das Comunidades 
Quilombolas do Estado de Minas Gerais 
- N'Golo.                                                                                                                     
h) Participar das reuniões mensais do 
Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Social das 
Comunidades Quilombolas do 
Município de Serro (CONDESQ); 

 

 

6. RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no site da Pró-Reitoria de Extensão (www.pucminas.br/proex) no dia 20 de fevereiro de 2017. 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1 A contratação dos(as) aprovados(as) neste processo seletivo se dará a partir da solicitação de cada Coordenador de projeto/atividade de extensão, Setor ou 

Coordenação de Extensão das Unidades e Campi, que deverá ser encaminhada ao setor Administrativo da PROEX até o dia 17 de fevereiro de 2017,  para início das 

atividades no dia 6 de março ou posteriormente, de acordo com os trâmites da Universidade. 

7.2 Valor da bolsa: 

http://portal.pucminas.br/proex/index-padrao.php?pagina=5337
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 20 horas semanais: R$440,00 

 10 horas semanais: R$220,00 

 O(a) aluno(a) sem bolsa fará jus, conforme termo de adesão a ser assinado, de declaração de participação nos projetos, considerando-se o prazo da contratação e a 

carga horária do contrato. 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES 

8.1 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. 

Para conhecimento de todos, a presente Chamada será publicada no site da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas (www.pucminas.br/proex). 

 

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2016. 
Pró-reitoria de Extensão 

PUC Minas 
 

Erratas: 
12/12/2016:  Atualização do item 4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO. 
19/12/2016:  Inclusão do projeto Parlamento Jovem de Minas em Belo Horizonte vinculado à PUC Minas Praça da Liberdade. 

Atualização das atividades do projeto Parlamento Jovem de Minas (Parceria Estadual) vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico. 
Alteração dos pré-requisitos do projeto Laços vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico. 
Inclusão do Programa Interagentes na Prevenção e Promoção da Saúde: articulações entre universidade, sociedade e civil e Estado para o enfrentamento da 
epidemia de HIV/Aids vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico. 
Inclusão do projeto Vila Fátima: Projeto de Intervenção Social vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico. 

21/12/2016: Inclusão do projeto Espaço Dignidade E Cidadania, vinculado à PUC Minas Contagem. 
Inclusão do Programa Rede Incluir, vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico. 

30/01/2017: Inclusão do projeto Educação Esportiva, vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico. 
01/02/2017: Atualização das vagas remuneradas do projeto CORAÇÃO EUCARÍSTICO (PSICOLOGIA) - (A)penas Humanos: ações interdisciplinares no âmbito da APAC. 

Projeto: Escuta Psicológica no Sistema Prisional / APAC / Santa Luzia. Não há vagas remuneradas em aberto. 
02/02/2017: Inclusão da vaga voluntária da Coordenação de Extensão da PUC Minas Betim (BETIM - Coordenação de Extensão da PUC Minas Betim - atividades de gestão) 

http://portal.pucminas.br/proex/destaques.php

