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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

SELEÇÃO AMPLIADA DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos para atuar em programas e projetos de extensão, nas unidades/campi, bem como nos núcleos 
e coordenações setoriais 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 21 de junho de 2017 até às 23 horas e 59 minutos do dia 8 de agosto de 2017, horário de Brasília. O processo seletivo destina-se ao 
preenchimento de vagas oferecidas para o 2º semestre de 2017, nas ações de extensão listadas no quadro do ANEXO 1 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 e São Gabriel. 

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 21 de junho de 2017 até as 23 horas e 59 minutos do dia 8 de agosto 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. 

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 
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3.1 Os (as) candidatos(as) que se inscreverem para o processo seletivo das vagas de extensão para a PUC Minas, para atuação no segundo semestre de 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 no dia 10 de agosto de 2017 (quinta-feira). Verifiquem o horário e local 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 histórico escolar da graduação, que 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 16 e 23 de agosto 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. O aluno que participou da Formação em Extensão (1ª ou 2ª Chamadas) no 1º semestre de 2017 e estiver interessado em alguma vaga no 2º semestre de 2017 

deverá comparecer ao local de formação para preencher carta de intenção e entregá-la, juntamente com histórico escolar, para a equipe responsável no local. 
g. A participação na Formação em Extensão no ano de 2017 NÃO terá validade para o ano de 2018. 

 
CLIQUE AQUI e preencha o formulário de inscrição online.  

 
4. FORMAÇÃO EM EXTENSÃO 
 

Campus/Unidade Dia Local Horário 

PUC MINAS ARCOS 10/08/2017 Prédio 1, sala 222, 2º andar 14h00 

PUC MINAS BARREIRO 10/08/2017 Auditório – Prédio 5 14h00 

PUC MINAS BETIM 10/08/2017 Auditório – Prédio 1 
08h50 

10h40 

PUC MINAS CONTAGEM 10/08/2017 Prédio 07, sala 112 
10h30 

14h00 

PUC MINAS CORAÇÃO EUCARÍSTICO 10/08/2017 Prédio 30 - Teatro João Paulo II 
10h30 

14h00  

17h00 

PUC MINAS POÇOS DE CALDAS 10/08/2017 Auditório da Biblioteca 14h00 

PUC MINAS SÃO GABRIEL 10/08/2017 Multimeios 31 Prédio I 14h00 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesedp8PWGsHrgLsSO4EJLYthCYIhXTSCMEOithWXMw7LSiqQ/viewform
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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. Ver ANEXO I. 
 
6. RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no site da Pró-Reitoria de Extensão (www.pucminas.br/proex) no dia 30 de agosto 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 24 de agosto de 2017, para início das atividades 
no dia 4 de setembro ou posteriormente, de acordo com os trâmites da Universidade. 

7.2 Valor da bolsa: 

 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, 21 de junho de 2017 

Pró-reitoria de Extensão 
PUC Minas 

  

http://portal.pucminas.br/proex/index-padrao.php?pagina=5337
http://portal.pucminas.br/proex/destaques.php
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ANEXO I 
 

VAGAS E PRÉ-REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DA EXTENSÃO DA PUCMINAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 
 

Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

ARCOS 
PUC Mais Idade: o idoso na 
universidade. 
Coordenadores: Prof. Rodrigo 
Cassimiro de Freitas e Profa 
Priscila Aparecida Borges 
Camões 

Buscar a promoção humana e o 
resgate da cidadania de pessoas 
maiores de 50 anos, além de 
proporcionar, por meio de 
encontros semanais com equipes 
multidisciplinares provenientes dos 
cursos de Administração e Direito ao 
incrementar possibilidades de vida e 
fomentado o acolhimento dos 
idosos pela sociedade.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

3 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Preferencialmente, estudantes 
com conhecimento e/ou 
domínio Office devidamente 
matriculados nos cursos de 
Administração e Direto, 
especialmente aqueles 
matriculados nas disciplinas com 
Práticas de Extensão.  
 

Auxiliar os professores na difusão supervisionada de 
informações sobre os direitos dos idosos, 
acompanhar pesquisas virtuais realizadas pelos 
idosos, a fim de elucidar as formas mais comuns de 
violência financeira sofrida pela "terceira idade".  

PUC Minas Arcos 
 
Encontros semanais realizados às 
quintas-feiras de 15h as 17h (as 
demais atividades e cumprimento de 
carga horária serão realizadas em 
dias e horários definidos conforme a 
disponibilidade dos alunos).  

BARREIRO 
A Engenharia e a rede social do 
Barreiro: tecnologia social a 
serviço da comunidade.  
Coordenador: Prof. Everaldo 
Bonaldo 

Atender às demandas oriundas da 
comunidade para elaboração de 
levantamentos e projetos de 
Engenharia Civil.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

8 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais, 10 vagas 
voluntárias (sem bolsa) de 20 
horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Preferencialmente, estudantes 
com conhecimento e/ou 
domínio do AutoCAD (ou 
similar), sem restrição de 
período.  
 

Auxiliar os professores nas visitas/levantamentos 
em campo (externos); elaboração dos memorais 
descritivos; elaboração de plantas arquitetônicas, 
estruturais, etc; produção de relatórios e registros 
das atividades; participação em oficinas promovidas 
pelo projeto e nas reuniões mensais.  

PUC Minas no Barreiro; Regional do 
Barreiro; região metropolitana de 
Belo Horizonte.  
 
Durante a semana: à tarde, e aos 
sábados: manhã e tarde (o dia e 
horário serão definidos conforme a 
disponibilidade dos alunos).  

BARREIRO 
Desenvolvimento de portfólio 
de tecnologia digital para apoio 
à gestão, monitoramento, 
avaliação e suporte aos 
projetos extensionistas da 
Unidade PUC Minas Barreiro.  
Coordenadora: Profa Cleia 
Gomes Amaral 

Promover a geração de 
conhecimento sobre o uso das 
tecnologias de informação para o 
suporte, a gestão, o monitoramento 
e a avaliação de projetos de 
pesquisa e extensão dos cursos da 
unidade PUC Minas Barreiro.  

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais, 
mais Cadastro Reserva.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Sistemas de 
Informação da Unidade Barreiro 
a partir do 2º Período.  

9 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais, mais 
cadastro reserva.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Sistemas de 
Informação da Unidade Barreiro 
a partir do 2º Período.  

Mapear as demandas de tecnologias de informação 
e comunicação existentes nos projetos de pesquisa 
e extensão nos cursos da unidade Barreiro. Com o 
resultado, criar portfólio de tecnologias de 
informação e comunicação demandadas. Envolver 
alunos e professores do curso de Sistemas de 
Informação no desenvolvimento de tecnologias que 
atendam as demandas dos projetos de extensão e 
de pesquisa da unidade Barreiro. Incentivar os 
alunos de Sistemas de Informação na prospecção de 
tecnologias de informação sociais inovadoras.  

PUC Minas Unidade Barreiro e 
região metropolitana de BH 
 
13h e 17h, 2 vezes na semana a 
definir.  
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Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

BARREIRO 
Educapro: a Engenharia na 
gestão escolar.  
Coordenador: Prof. Luciano 
Andrade 

Realizar o monitoramento 
voluntário junto às áreas 
administrativas de uma instituição 
de ensino público. A partir do 
diagnóstico preliminar dos 
problemas de gestão mais 
frequentes, inicialmente espera-se 
realizar o mapeamento de 
processos, a elaboração de 
procedimentos de rotina e a 
organização dos espaços físicos. 
Espera-se que estas ações 
promovam as soluções dos 
problemas de gestão observados, e 
proporcione uma efetiva melhoria 
da qualidade da escola como um 
todo.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

3 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Ter cursado as disciplinas: 
Ferramentas Aplicadas a 
Engenharia de Produção; Gestão 
da Qualidade; Probabilidade e 
Estatística. 
 

Realizar o mapeamento de processos, identificar 
possíveis problemas e elaborar sugestões para 
solução; realizar palestra introdutória sobre 
possibilidades de aplicação de conceitos da 
engenharia de produção; capacitar profissionais das 
instituições de ensino participantes do projeto; 
desenvolver manuais didáticos; realizar palestra 
para apresentação dos resultados ao final do 
projeto; publicar os resultados do projeto em 
eventos ou periódicos de engenharia de produção, 
educação ou extensão. 
 

PUC Minas Barreiro e na Escola 
Estadual Padre João Botelho (Bairro 
das Indústrias I).  
 
13 as 18 horas, 2 vezes por semana 
(segundas e quintas feiras).  

BARREIRO 
Incubadora de 
desenvolvimento econômico 
com inovação ambiental e 
social – IDEIAS.  
Coordenador: Prof. Osvaldo 
Maurício de Oliveira 

Desenvolver metodologia de 
incubação de empreendimentos 
com os princípios da 
sustentabilidade (econômico, social 
e ambiental), tanto para a economia 
formal quanto para economia 
informal como a Economia Solidária 
(cooperativas e associações 
produtivas). 

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Administração. 

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

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

PUC Minas Barreiro 
 
13h as 18h, duas vezes por semana a 
combinar.  

BARREIRO 
Produção ativa.  
Coordenador: Prof. Luciano 
Andrade 

Conceber o monitoramento voluntário 
junto às microempresas. Esperam-se 
resultados positivos para essas 
microempresas, de maneira que 
melhorem seus processos e 
consequentemente a qualidade de 
vida de todos os envolvidos, por 
entendermos o papel social relevante 
que elas desempenham junto à 
sociedade. Objetiva-se, portanto, 
oferecer a possibilidade de diagnóstico 
de possíveis problemas e falhas mais 
frequentes além de outros pontos que 
retardam a produção e/ou 
continuidade do processo, promotores 
de insucessos desse tipo de empresa.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

3 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Ter cursado as disciplinas: 
Ferramentas Aplicadas a 
Engenharia de Produção; Gestão 
da Qualidade; Probabilidade e 
Estatística.  

Realizar o diagnóstico das microempresas 
localizadas na Regional Barreiro; elaborar uma base 
eletrônica de repositório de dados, por segmento 
de atuação dessas empresas, contendo 
características dos problemas diagnosticados; 
desenvolver práticas de gestão para solução desses 
resultados; oferecer capacitação para os atores 
envolvidos, em temas relacionados às áreas da 
Engenharia de Produção, buscando a melhoria da 
gestão e desenvolvimento do seu capital humano; 
promover a reflexão a respeito dos problemas 
identificados e sua abrangência social e técnica; 
elaborar artigo científico. 

PUC Minas Barreiro e 
microempresa da região do Barreiro 
 
13 as 18 horas, nas segundas e 
quintas feiras.  



 
 

Página 6 de 26 

Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

BARREIRO 
PUC Mais Idade – Barreiro 
Coordenadora: Profa. Juliana 
Ladeira Garbaccio 

Possibilitar a promoção humana, da 
saúde integral, da qualidade de vida 
e o resgate da cidadania de pessoa 
com idade a partir de 50 anos.  

7 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos a partir do 2º período de 
qualquer curso e ter 
disponibilidade nas segundas e 
quartas-feiras, à tarde.  

6 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos a partir do 2º período de 
qualquer curso e ter 
disponibilidade nas segundas e 
quartas-feiras, à tarde. 

Desenvolver oficinas com os idosos com orientação 
do coordenador.  

PUC Minas Barreiro 
 
Segundas e quartas-feiras de 13h 
as17h e 2 horas para reuniões e 
atividades gerais.  

BARREIRO 
Semear: articulações 
interdisciplinares para o 
fortalecimento do 
empreendedorismo social e 
sustentabilidade do terceiro 
setor na regional Barreiro.  
Coordenador: Prof. Otaviano 
Francisco Neves 

Assessorar e acompanhar projetos 
sociais realizados pelas instituições 
do 3º Setor na região do Barreiro 
BH/MG. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

20 vagas voluntárias (sem bolsa) 
10 horas semanais.  
 
NÃO HÁ PRÉ-REQUISITOS 

Auxiliar o professor no planejamento e 
acompanhamento dos projetos sociais realizados 
pelas instituições do 3º Setor na região do Barreiro 
BH/MG.   

PUC Minas Barreiro e entorno 
 
De 14h as 17h, duas vezes na 
semana.  

BETIM 
Construindo histórias: 
promovendo o 
desenvolvimento cognitivo e da 
linguagem na primeira infância 
através da leitura de livros 
infantis.  
Coordenador: Prof. Antônio 
Benedito Lombardi 

Promover o desenvolvimento da 
linguagem e o desenvolvimento 
cognitivo de crianças e fortalecer os 
vínculos entre pais e filhos a partir 
da leitura de livros e brincadeiras 
infantis.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

6 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
O projeto está aberto para todos 
os cursos da PUC Minas, sem 
distinção e não há restrição de 
período.  

Leitura de livros infantis e brincadeiras com as 
crianças. Participação nas reuniões administrativas 
e científicas semanalmente. Ocasionalmente serão 
realizadas reuniões com os pais. Participação de 
mostras e seminários na PUC, sendo responsáveis 
pela escrita de textos relacionados aos temas do 
projeto. 
Do total da carga horária, 3 horas semanais são 
destinadas para leituras, preparação dos encontros 
semanais, elaboração de material para o projeto, 
elaboração de textos, etc. 

3 Escolas Municipais de Ensino 
Infantil (EMEI) de Igarapé e na PUC 
Minas Betim 
 
2 horas semanais para reuniões 
científicas e cerca de 5 horas 
semanais nas EMEIS. As reuniões 
científicas e administrativas 
acontecem às terças de 17 as 19 
horas (pode variar em acordo com 
os extensionistas. Nas EMEIS, o 
horário é combinado com a direção 
da entidade).  

BETIM 
Inclusão.Betim.br - Da inclusão 
digital ao descarte do lixo 
eletrônico.  
Coordenador: Prof. Álisson 
Rabelo Arantes 

Promover a inclusão digital da 
população da cidade de Betim, com 
destaque para jovens, adolescentes 
e idosos. Com isso, pretende-se 
contribuir para a maior capacitação 
profissional deste público e, 
consequentemente, a melhoria da 
qualidade de vida.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

6 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes do curso de Sistemas 
de Informação (3 vagas), Direito 
(2 vagas) e Psicologia (1 vaga).  

Alunos de Sistemas de Informação: ser um 
educador em informática em atividades de inclusão 
digital; Direito: analisar as diretrizes estatuídas na 
legislação pertinente a fim de direcionar e adequar 
os projetos aos ditames legais; Psicologia: 
acompanhar as atividades desenvolvidas, com o 
objetivo de verificar o aproveitamento e 
desenvolvimento pessoal do público-alvo 
participante dos projetos.  

Laboratórios de Informática da PUC 
Minas em Betim e instituições 
parceiras 
 
Turno da tarde e eventualmente da 
manhã. Segunda a sexta (dia e 
horário definidos conforme a 
disponibilidade dos alunos).  
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Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

BETIM 
Juizado de Conciliação - 
parceria entre PUC Minas 
Betim e TJMG.  
Coordenadora: Profa. Glays 
Guerra 

Atuar na resolução de conflitos 
através dos métodos 
autocompositivos.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

5 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Preferencialmente, estudantes 
do 1º ao 6º períodos de Direito.  
 

Organização da parte administrativa do projeto de 
Extensão; marcação de atendimentos; realização de 
mediação, redação de acordo; recebimento de 
documentação. 

PUC Minas Betim  
Juizado de Conciliação 
 
Durante a semana (segunda a sexta), 
à tarde, no horário de 13h30 as 
17h30.  

BETIM 
Robótica Educacional: desafios 
e aprendizado.  
Coordenador: Prof. Fábio 
Martins de Oliveira 

Incluir digitalmente jovens e 
adolescentes, alunos do ensino 
fundamental das escolas municipais 
e estaduais da cidade de Betim – 
MG, além de outras instituições 
parceiras, por meio da Robótica 
Pedagógica. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

4 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais, sendo 2 
para alunos de Psicologia e 2 
para os  de Direito.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estar matriculado no curso de 
Direito ou Psicologia.  

Auxiliar os professores nas seguintes atividades: 
- Acompanhamento e avaliação dos beneficiários 
diretos do projeto 
- Avaliação e discussão das penalidades no uso 
indevido das novas tecnologias 
- Realização de palestras informativas.  

PUC Minas Betim Espaços 
disponibilizados pelas instituições 
parceiras 
  

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

Favorecer o desenvolvimento da 
cidadania por meio da participação 
ativa dos adolescentes na definição 
de atitudes e cuidados prioritários 
para transformar o cotidiano e 
melhorar a qualidade de vida. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

2 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS  
Estudantes a partir do 4º 
período dos cursos de 
Enfermagem, Fisioterapia, 
Medicina, Psicologia, sem 
restrição de campus.  
Ter disponibilidade para atuar 
na escola municipal.  

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; registro das 
atividades propostas; participação do Seminário da 
Proex e da Mostra PEX/Betim. 

Escola Municipal Edvaldo Faleiro de 
Aguiar, Bairro Jardim Nazareno - 
Betim/MG.  
PUC Minas em Betim 

BETIM 
 Incubadora de 
desenvolvimento econômico 
com inovação ambiental e 
social – IDEIAS.  
Coordenador: Prof. Osvaldo 
Maurício de Oliveira 

Desenvolver metodologia de 
incubação de empreendimentos 
com os princípios da 
sustentabilidade (econômico, social 
e ambiental), tanto para a economia 
formal quanto para economia 
informal como a Economia Solidária 
(cooperativas e associações 
produtivas); atuar no 
acompanhamento do site da IDEIAS. 

1 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS  
Estudantes de Sistemas de 
Informação 

5 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS  
Estudantes de Administração, 
Engenharias, Sistemas de 
informação, Medicina. 

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

PUC Minas Betim 
 
13h as 18h, duas vezes por semana a 
combinar.  
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extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
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BETIM/CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO 
Lições da Terra - Projeto 
interdisciplinar de direitos 
étnicos 
Coordenação: prof. Ricardo 
Ferreira Ribeiro 

Aproximar os estudantes, 
funcionários e professores da PUC 
Minas da realidade socioeconômica, 
política, cultural e ambiental das 
comunidades quilombolas de Minas 
Gerais, através de um trabalho 
interdisciplinar de campo na 
elaboração de relatórios 
antropológicos, visando à 
regularização de áreas 
remanescentes de quilombos em 
três regiões do Estado, 
possibilitando a formação de 
profissionais comprometidos com a 
transformação da sociedade, 
capazes de intervir nos processos de 
desenvolvimento social. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

04 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
  
PRÉ-REQUISITOS 
Estudantes de Ciências Sociais, 
Ciências Biológicas, Geografia, 
História e Arquitetura. 
  

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

As atividades são desenvolvidas, 
durante o período de aulas, na PUC 
Minas Betim e Coração 
Eucarístico (conforme o curso do 
estudante) e nas comunidades 
quilombolas (nas férias e alguns 
feriados prolongados). O horário das 
atividades é flexível.  

CONTAGEM 
CASA DA PAZ: Dignidade e 
acesso à Justiça. 
Coordenador: Profº Cristiano 
de Oliveira Ferreira 

Desenvolver ações de promoção da 
dignidade humana por meio de 
orientação jurídica  à população em 
situação de vulnerabilidade social da 
área de abrangência da Cúria 
Metropolitana de Contagem. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

8 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS  
Alunos (as) do curso de Direito, 
a partir do 4º período.  

Auxiliar o professor nos atendimentos jurídicos à 
população hipossuficiente, na Cúria Metropolitana 
de Contagem. Realização de conciliações e 
mediações. 

Cúria Metropolitana de Contagem - 
RENSA Contagem (próximo a Praça 
da CEMIG) 
Terça e sexta-feira 10 horas/semana, 
dedicação entre 13h as 17h, duas 
vezes por semana.  

CONTAGEM 
Espaço, dignidade e cidadania.  
Coordenadora: Profa. Mônica 
Abranches Fernandes 

Atuar no suporte a jovens de 14 a 18 
anos em situação de risco. 
Redirecionar e oferecer recursos 
para o fortalecimento de vínculos 
sociais através dos processos 
socioeducativos que levam em conta 
a formação íntegra do ponto de vista 
humano.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

10 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de qualquer curso da 
graduação, sem restrição de 
período e nem unidade 
acadêmica.  

Auxiliar o professor nas atividades de 
acompanhamento pedagógico, atividades 
esportivas e artísticas, orientações para a formação 
de valores e humanos, trabalho em equipe. Espera-
se do extensionista habilidade para o trabalho 
requerido, capacidade reflexiva para avaliar as 
atividades propostas e comprometimento com o 
Projeto.  
 

PUC Minas campus Contagem 
 
Alunos de 10 horas/semana: 
dedicação 2 vezes por semana de 
13h a 17h e todas as sextas-feiras 
para planejamento.  
 
Alunos de 20 horas/semana - 
dedicação 4 vezes por semana de 
13h a17h.  



 
 

Página 9 de 26 

Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

CONTAGEM  
Humanização e Cidadania a 
partir de práticas Literárias.  
Coordenadora: Profª Luciana 
Pereira Queiroz Pimenta 
Ferreira 

Promover a ampliação da 
humanização e cidadania partir de 
práticas literárias com os alunos da 
Escola Estadual Hugo Viana Chaves e 
Escola Municipal Carlos Drummond 
de Andrade, não como processo de 
alfabetização ou estrita formação 
cívica, mas como descortínio de 
possibilidades do humano, da 
alteridade e da diversidade de 
mundos de vida, a partir a 
exploração das potencialidades da 
linguagem e do prazer presentes na 
experiência literária. 

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Alunos do Curso de Direito, sem 
restrição de Período. 

2 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos do Curso de Direito, sem 
restrição de Período.  

Auxiliar o professor nas visitas às escolas para 
execução das oficinas; elaboração orientada de 
questionários de diagnóstico; elaboração orientada 
de cartilhas; reuniões com alunos e professores; 
encontros semanais ou quinzenais para 
planejamento e avaliação; 

Escola Estadual Hugo Viana Chaves 
ou Escola Municipal Carlos 
Drummond de Andrade e PUC 
Minas Contagem 
 
Terça  e Quarta-feira, alunos de 10 
horas/semana, dedicação nas visitas 
as escolas, as tardes.  

CONTAGEM 
Projeto orquestra jovem de 
Contagem/Gerais: a inclusão 
por meio da música.  
Coordenador: Profa. Débora 
Maria David da Luz 

Realizar diagnóstico junto aos 
integrantes e seus familiares no 
novo núcleo da ONG Orquestra 
Jovem de Contagem/Gerais, em 
parceria com o Projeto Providência. 
Acompanhar, orientar e encaminhar 
casos de crianças, adolescentes e 
jovens e suas famílias, quando 
identificadas situações em que 
forem detectados vulnerabilidade 
social, conflito familiar e violação de 
direitos. Propiciar a autonomia e 
empoderamento das mesmas.  

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de qualquer curso, 
sem restrição de período e nem 
unidade acadêmica. 

1 vaga voluntária (sem bolsa) de 
10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de qualquer curso, 
sem restrição de período e nem 
de unidade acadêmica/campus.  

Auxiliar nas entrevistas com crianças e adolescentes 
atendidos no núcleo Fazendinha; entrevistas com as 
famílias das crianças e adolescentes atendidos no 
mesmo núcleo; sistematização das entrevistas e do 
diagnóstico do público atendido deste núcleo; 
atender e acompanhar crianças, adolescentes e 
jovens das famílias dos núcleos Eldorado e Ibirité; 
planejar e organizar e promover ciclos de debates 
voltados aos jovens e familiares.  

PUC Minas Contagem - Comunidade 
Fazendinha e Orquestra Jovem de 
Contagem 
 
Duas vezes por semana de 13h as 
18h.  

CONTAGEM 
Universidade Aberta ao Idoso 
da PUC Minas em Contagem- 
UNAI: Saúde, Envelhecimento e 
Qualidade de Vida.  
Coordenador: Profa. Glaucia 
Pinheiro da Silva 

Buscar a manutenção e 
aprimoramento da proposta 
educativa- EDUCAÇÃO 
PERMANENTE- que visa à 
permanência do idoso em seu 
contexto social, cultural e familiar, 
pelo maior tempo possível, 
respeitado e participativo, com o 
melhor grau possível de saúde, 
autonomia, independência, 
ampliando seus conhecimentos e 
informações e, consequentemente 
sua autoestima e realização. Através 
dos encontros, aulas, palestras, 
oficinas, dinâmicas, projeção e 
discussão de filmes, entre outros. 

3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos de todos os cursos da 
graduação, sem restrição de 
período e nem unidade.  

2 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos (as) de qualquer curso da 
graduação, sem restrição de 
período e de unidade.  

Auxiliar o professor na participação na organização 
e programação das atividades semanais do 
Programa; contatos com equipamentos sociais do 
munícipio de Contagem; participação em oficina 
diversas; encontros e eventos de idosos; relatórios 
mensais e memorial final. 

PUC Minas Contagem 
 
Terça e quinta-feira, 13 h às 16 h.  
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CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
Aleitamento Materno: 
Cuidados com a Mãe e o Bebê.  
Coordenadora: Profa Patrícia 
Vieira Salles 

O presente projeto desenvolve 
ações na Maternidade da Fundação 
Hospitalar Nossa Senhora de 
Lourdes em Nova Lima. As ações 
referem-se a orientações e 
esclarecimentos sobre o 
aleitamento materno para 
puérperas e familiares visando essa 
prática e buscando-se evitar o 
desmame precoce. As extensionistas 
também devem participar dos 
eventos da Proex como o Seminário 
de Extensão, além de desenvolver 
atividades de pesquisa associada ao 
projeto. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

4 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Duas vagas para o curso de 
Enfermagem; Uma vaga para o 
curso de Odontologia; Uma vaga 
para o curso de Fisioterapia. 

Desenvolvimento de ações visando a estimulação 
ao aleitamento materno, tentando esclarecer o 
máximo de dúvidas possível, buscando-se evitar o 
desmame precoce. Desenvolver material didático 
para o uso em campo. 

Maternidade da Fundação 
Hospitalar Nossa Senhora de 
Lourdes - Cidade de Nova Lima.  
Uma vez por semana in loco (manhã 
ou tarde) e uma vez por semana no 
Coração Eucarístico (tarde) - os dias 
serão previamente combinados com 
toda a equipe. Segunda a sexta-feira 
na Maternidade. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
(A) penas humanos / APAC  
Coordenadora: Profa Fernanda 
Simplício / responsável pelo 
projeto de Fisioterapia Profa. 
Patrícia Dayrell Neiva 

Realizar uma abordagem aos 
recuperandos, sob a ótica da 
fisioterapia, além de conferir um 
caráter social, mas igualmente 
clínico aos atendimentos. O método 
de acolhimento de histórias de vida 
é utilizado na perspectiva teórica do 
modelo de função e disfunção 
proposto pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) inserido na 
Classificação Internacional de 
Funcionalidade (CIF). Este modelo 
considera a interferência do 
contexto social e ambiental na 
condição de saúde. O objetivo é 
provocar mudanças no 
empoderamento dos recuperandos 
capacitando-os para realizar o 
exercício com mais autonomia, não 
por obrigação, e sim por 
reconhecimento dos benefícios que 
o exercício traz.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

4 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes a partir do 4º 
período de Fisioterapia.  

Gerir e participar dos grupos coletivos formados no 
semestre, propor as fichas de avaliação postural dos 
recuperandos e desenvolver ações em saúde. 
Acompanhar a monitorização do Programa de 
Condicionamento.  

APAC Santa Luzia 
 
10 horas semanais sendo todas as 
segundas e quintas-feiras de 13h as 
17h.  
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CORAÇÃO EUCARÍSTICO  
Andanças: população em 
situação de rua e práticas 
transdisciplinares.  
Coordenador: Prof. Bruno 
Vasconcelos de Almeida 

Promover um conjunto de práticas 
(psicológicas, de saúde, 
comunicacionais e jurídicas) junto à 
população em situação de rua de 
Belo Horizonte.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

20 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes dos cursos de 
Psicologia, Direito, Enfermagem, 
Medicina, Publicidade e 
Propaganda, Jornalismo, a partir 
do 4º período, sem restrições de 
unidade acadêmica ou campus.  

Acolhimentos, abordagens de rua, atendimentos, 
grupos, oficinas, coletivos, prevenção e promoção 
de saúde, orientação jurídica, participação em 
fóruns e eventos científicos.  

Região Centro-Sul de Belo 
Horizonte, Pastoral de Rua da 
Arquidiocese de Belo Horizonte, 
Associação Aliança de Misericórdia, 
Projeto Ammor, Casa de Referência 
da Mulher Tina Martins.  
 
Atividade a ser desenvolvida em 
horário comercial, duas vezes por 
semana.  
 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO  
Arduino Para Crianças e 
Adolescentes Despertando o 
Interesse Pelas Exatas e 
Tecnologia.  
Coordenação: prof.ª Rosely 
Maria Velloso Campos 

Desenvolver aulas de Arduino com 
linguagem simplificada, mas que 
aborde todo o conteúdo necessário. 
Aplicar testes antes das aulas, 
indicadores de Raciocínio Lógico, 
Desenvolvimento matemático, 
Linguística (capacidade de leitura); 
Ministrar aulas; Avaliar o 
desenvolvimento dos alunos nas 
aulas; aplicar os mesmos testes e 
avaliar as diferenças obtidas através 
do curso. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

3 vagas voluntárias (sem bolsa). 
PRÉ-REQUISITOS: para alunos 
da área de Comunicação Social 
(Cinema e Publicidade e 
Propaganda).  
 
6 vagas voluntárias (sem bolsa). 
PRÉ-REQUISITOS: 
Para alunos dos cursos de 
Engenharia Mecânica, 
Mecatrônica, Controle e 
Automação, Aeronáutica e da 
Computação. 

Elaboração e testes das aulas. 
Ministrar as aulas. 
Elaborar e montar pista. 
Gravar aulas para canal do youtube. 
Outros. 
 

 
Laboratório de Robótica, Galpão 
9/IPUC. 
 
Prédio 34,  PUC, Coração 
Eucarístico. 
 
Escola Estadual  DR. SIMÃO TAMM 
BIAS FORTES.  
 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO  
Assessoria direta a ocupações 
urbanas- terra, água e festa na 
Irmandade dos Carolinos, no 
Bairro Aparecida, em Belo 
Horizonte.  
Coordenador: Profª. Denise 
Pirani. 

Municiar a Irmandade dos Carolinos 
de instrumentos técnicos e legais 
para o enfrentamento das ameaças 
de desocupação para a abertura de 
avenida sanitária e de agravamento 
da degradação ambiental do 
Córrego da Cachoeirinha. 

1 vaga remunerada ( com bolsa) 
de 10hrs/semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos da Arquitetura e 
Urbanismo a partir do 3° 
Período. 

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

Auxiliar a Professora no Projeto e nas atividades 
que estão relacionas às práticas de intervenções 
internas e externas, além de reuniões e 
sistematização de dados e informações. 

Escritório de Integração, Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da PUC 
Minas Coração Eucarístico – sala 
110 do prédio 47.  
Ocupação Irmandade dos Calorinos, 
no bairro Aparecida.  
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CORAÇÃO EUCARÍSTICO  
Assessoria técnica a ocupações 
urbanas.  
Coordenadora: Profa. Viviane 
Zerlotini da Silva 

Assessorar e formar autoprodutores 
capazes e hábeis para a ocupação e 
a urbanização geossuportadas. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

8 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 20/10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos dos Cursos de 
Arquitetura e Urbanismo e de 
Comunicação (Cinema, 
Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas) da PUC, com 
conhecimentos em técnicas de 
fotografia, diagramação em 
diferentes plataformas, 
facilidades com escrita científica 
e programação visual. 
Ter disponibilidade para visitas 
de campo durante a semana e, 
eventualmente, aos finais de 
semana. 

Registrar atividades e tratar o material produzido, 
diagramar para/em diferentes mídias, sintetizar (em 
textos ou imagens), auxiliar na programação visual 
da produção do Escritório de Integração.  

Escritório de Integração, Curso de 
Arquitetura e Urbanismo da PUC 
Minas Coração Eucarístico – sala 
110 do prédio 47.  
Ocupações da Região Izidora.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
Coordenação setorial de 
acompanhamento, 
monitoramento e avaliação.  
Coordenadora: Profa. Tânia 
Cristina Teixeira 

Criar e sistematizar instrumentos 
quantitativos e qualitativos para 
monitoramento da Extensão da PUC 
Minas.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

1 vaga voluntária (sem bolsa) de 
10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes dos cursos de 
Ciências Econômicas e do 
Instituto de Ciências Exatas e da 
Informação (ICEI).  

Auxiliar os professores no tratamento das 
informações coletadas pela Coordenação.  

PUC Minas no Coração Eucarístico 
 
Horário a combinar.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO  
Coordenação setorial de 
cursos, eventos e seleção 
ampliada.  
 

Atender ao público interno e 
externo em demandas específicas da 
Coordenação.  

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Conhecimento do Pacote Office 
(Word, Excel, Power point etc).  

2 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 20 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Conhecimento do Pacote Office 
(Word, Excel, Power point etc).  

Auxiliar nas tarefas da coordenação, como apoio na 
organização de eventos e cursos, confecção, 
conferência de planilhas e lançamento de dados em 
programas específicos.  

PUC Minas Coração Eucarístico, 
prédio 30, sala 321 
 
Tarde entre 13h e 18h. Horário e dia 
a combinar.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO  
Coordenação setorial de 
produção acadêmica e 
publicações.  
Coordenadora: Profa. Ev'Ângela 
Batista Rodrigues de Barros 

Atender ao público interno e 
externo em demandas específicas da 
Coordenação.  

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Necessário bom domínio da 
norma padrão da língua 
portuguesa e conhecimento do 
Pacote Office (Word, Excel, 
Power point etc).  

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

Auxiliar na revisão linguístico-textual dos materiais 
submetidos à coordenação de Publicação. Dar 
suporte nas atividades desenvolvidas pelo setor, 
como: manuseio de documentos, organização de 
arquivos; confecção, conferência de planilhas e 
lançamento de dados em programas específicos.  

PUC Minas Coração Eucarístico, 
prédio 30, sala 320 
 
Manhã ou tarde, a combinar.  
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CORAÇÃO EUCARÍSTICO  
Enriquecimento da 
aprendizagem para 
desenvolvimento de 
habilidades.  
Coordenadora: Profa. Karina 
Fideles 

Atender crianças e adolescentes 
com altas habilidades/ 
superdotação para o 
enriquecimento da aprendizagem e, 
consequente, desenvolvimento de 
habilidades tanto específicas 
relacionadas ao conhecimento 
científico, quanto interpessoais e 
sociais.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

10 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes dos cursos de: 
Administração, Pedagogia, 
Ciências Biológicas, Engenharias, 
Matemática, Física, Psicologia e 
cursos de licenciatura.  

Planejamento, coordenação, avaliação de oficinas 
de conhecimento, participação de supervisões 
semanais com a coordenação do projeto, 
monitoramento e auxílio dos registros das 
atividades.  

PUC Minas Coração Eucarístico. 
Segundas feiras, de 8h as 11h30 OU 
de 13h30 às 17h30 (oficinas de 
conhecimento com as crianças) 
Quintas feiras, de 15h as 17h 
(supervisões com a coordenação do 
projeto) 
4hs/semanais de planejamento das 
atividades, além do registro e 
redação de artigo no final do 
semestre.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO  
Incubadora de 
desenvolvimento econômico 
com inovação ambiental e 
social – IDEIAS.  
Coordenador: Prof. Osvaldo 
Maurício de Oliveira 

Desenvolver metodologia de 
incubação de empreendimentos 
com os princípios da 
sustentabilidade (econômico, social 
e ambiental), tanto para a economia 
formal quanto para economia 
informal como a Economia Solidária 
(cooperativas e associações 
produtivas).  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

5 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Administração, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Engenharias, 
Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas e Jornalismo.  

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

PUC Minas Coração Eucarístico 
 
13h as 18h, duas vezes por semana a 
combinar.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO  
Metalurgia urbana: reciclagem 
de alumínio.  
Coordenador: Prof. Ana Paula 
Silva 

Desenvolver a percepção sobre a 
importância do reaproveitamento 
de sucatas de alumínio no contexto 
social e econômico. Dentro do 
contexto de preservação ambiental, 
o projeto propõe o processo do ciclo 
de reciclagem de sucatas de 
alumínio, que será realizada pelos 
alunos de Engenharia Metalúrgica.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

10 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudante regularmente 
matriculado no curso de 
Engenharia Metalúrgica.  

Produzir folder informativo sobre educação 
ambiental e os processos de reciclagem e 
reutilização para a campanha “Metalurgia Urbana: 
Reciclagem de Alumínio”. Coletar, fundir sucatas de 
alumínio coletadas com objetivo de produzir 
objetos promovendo ações interdisciplinares entre 
as disciplinas: Fundição; Laboratório de Fundição, 
Solidificação, Processos de Fabricação; Ambiental.  

PUC Minas Coração Eucarístico e na 
comunidade entorno no bairro 
Coração Eucarístico 
 
De 13h as 18h, segundas e quintas-
feiras.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
Núcleo de Tecnologia e 
Inovação (NUTEI) da PROEX. 
Plano de gestão acadêmica do 
núcleo de tecnologia e 
inovação (NUTEI) para o ano de 
2017.  
Coordenadora: Profa. Jane 
Carmelita das Dores Garandy 
de Arruda Barroso 

Núcleo temático vinculado à PROEX 
da PUC Minas, o Nutei promove a 
indissociabilidade, a inter e a 
transdisciplinaridade das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão da 
PUC Minas no âmbito da faculdade e 
dos institutos de Ciências Exatas e 
Informática (ICEI) e Politécnico da 
PUC Minas (IPUC).  
 

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudantes de Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas, Relações 
Internacionais, Direito, a partir 
do 5º período.  

1 vaga voluntária (sem bolsa) de 
10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudantes de todos os cursos, a 
partir do 4º período.  

Apoio à gestão acadêmica do NUTEI nas atividades 
de comunicação do Núcleo, realizações de eventos; 
atendimento de demandas da coordenação e dos 
professores da equipe; auxílio e colaboração com o 
setor técnico-administrativo do Núcleo.  

PUC Minas no Coração Eucarístico 
 
Aluno de 20 horas/semana, 
dedicação de 13h as 17h, 5 vezes de 
segunda a sexta-feira.  
Aluno de 10 horas/semana - 2 vezes 
na semana - Horário flexível.  
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Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
NUTRA – Núcleo do Trabalho e 
Produção  
Coordenador: Profº Osvaldo 
Maurício de  Oliveira 

Possibilitar ao aluno contato com as 
diversas atividades do Núcleo, 
contribuindo para sua formação 
humanística e profissional. 

1 vagas remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Alunos do ICEG.  

3 vagas voluntária (sem bolsa) 
de 10 horas semanais.  
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Alunos do ICEG. 

Desenvolverá atividades referente a gestão do 
NUTRA - Núcleo do Trabalho e Produção. Irá 
participar e desenvolver relatórios das reuniões 
promovidas pelo núcleo (reuniões com parceiros, 
reuniões sobre Economia Solidária, Projeto IDEIAS, 
entre outras). Desenvolverá habilidades de 
pesquisa-ação, plano de negócio, desenvolvimento 
e acompanhamento de projetos, análise de 
mercado, relacionamento interpessoal dentre 
outras. 

Sala 300 – Prédio 30 
 
Horário: Segunda à sexta-feira das 
13h às 17h 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
Projeto Engenharia na Escola 
 
Coordenador: Prof.º Attenister 
Tarcísio Rego 

O objetivo principal do projeto é 
promover o uso de objetos 
educacionais com o uso de 
tecnologia como ferramenta a fim 
de estimular os alunos, e assim 
promover o aprendizado das 
disciplinas de química, física, 
matemática e informática de forma 
lúdica. 

9 Vagas  remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Qualquer aluno dos Cursos de 
Engenharia do IPUC 

35 Vagas  voluntárias  (sem 
bolsa) de 10 horas semanais.  
 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Qualquer aluno dos Cursos de 
Engenharia do IPUC 

Equipe 1: Desenvolvimento de Aplicativos Esse 
equipe será responsável por desenvolver jogos e 
aplicativos voltados para o desenvolvimento e 
auxilio do aluno nas disciplinas da área de exatas, 
explorando cada vez mais o aprendizado e 
raciocínio logico. Equipe 2: Desenvolvimento da 
Parte mecânica dos Projetos Esse equipe será 
responsável por trabalhar em parceria com os 
outros grupos de forma a definir os projetos a 
serem implementados. Inicialmente deverá ser feito 
o desenho mecânico e as especificações de compra 
de materiais. Com os materiais comprados, 
desenvolver as montagens e por fim integrar com a 
parte eletrônica. Equipe 3: Desenvolvimento da 
Parte Eletrônica e Programação. Esse equipe será 
responsável por trabalhar em parceria com os 
outros grupos de forma a definir os projetos a 
serem implementados. Inicialmente deverá ser 
escolhido praticas que envolvam princípios básicos 
de programação. Em parceria com os outros grupos, 
deverá ser feito o desenho das placas, as logicas de 
programação e as especificações de compra de 
materiais. Com os materiais comprados, montar as 
placas e por fim integrar com a parte mecânica. 
Equipe 4: Desenvolvimento Pedagógico Esse equipe 
será responsável por criar metodologias para levar 
o projeto para a escola, criar os padrões de 
documentação (registro para as praticas), material 
para treinamentos, material para as apresentações, 
divulgação do projeto, participação dos 
treinamentos como instrutor, seleção das escolas 

PUC Minas Coração Eucarístico.  
 
Colégio Santa Maria (Nova Suiça)            
Escola Estadual Dr. Simão Tamm Bias 
Fortes 
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Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

para levar o projeto e das praticas adequadas que 
levarão ao melhor aproveitamento do aluno. 
Equipe 5: Comunicação Esse equipe será 
responsável por 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. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
 
Projeto Laços 

Coordenadora: prof.ª Aline 

Aguiar Mendes 

 

Realizar oficinas cidadãs  com jovens 
em cumprimento das medidas sócio 
educativas em meio aberto, 
acompanhados pelos CREAS 
regionais Noroeste e Barreiro, do 
município de Belo Horizonte. 

Não há vagas com bolsa 4 vagas voluntárias de 10 
horas/semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Alunos de Curso de Psicologia da 
PUC Minas Coração Eucarístico e 
PUC Minas São Gabriel (a partir 
do 5º. período) 
Alunos do Curso de Cinema e 
áudio visual da PUC Minas 
Coração Eucarístico. (que 
tenham cursado a disciplina 
Documentário).  
Alunos do Curso de Direito da 
PUC Minas Coração Eucarístico. 

Realização das oficinas cidadãs; participação de 
reunião da Rede de Assistência; participação de 
reuniões de preparação e acompanhamento das 
oficinas. Elaboração de relatório,  artigos  e 
participação em eventos 

PUC Minas Coração Eucarístico. 
 
5ª feira: de 14 às 17h 
6ª feira: de 14 às 18h 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
Projeto observatório da escola 
Coordenador: Prof. Joelcio 
Fernandes Pinto 

Fomentar e articular atividades de 
extensão e pesquisa que discutam 
os desafios da escola 
contemporânea, em parceria com os 
cursos de licenciatura. Assim, o 
aluno terá a oportunidade de 
vivenciar o cotidiano de um projeto 
voltado para educação na 
perspectiva dos direitos infanto-
juvenis.  
 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudantes de Licenciatura, sem 
restrição de período nem 
unidade. 

10 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudantes de Licenciatura, sem 
restrição de período, nem 
unidade.  

Oficinas nas escolas, participação nas reuniões e 
execução das tarefas propostas pelo Projeto 
Observatório da Escola.  

PUC Minas no Coração Eucarístico e 
Escolas do entorno da universidade. 
 
Manhã e tarde 8h as 12h / 13h as 
17h (os horários serão alocados 
junto com o coordenador). 
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Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO  

PUC Minas e COMPDEC 

Contagem, em defesa da 

cidade cidadã.  

Coordenador: Prof. Francisco 
Alves Guimaraes 

Fazer levantamento, cadastramento, 
georreferenciamento e 
mapeamento das áreas de risco e 
vulnerabilidade no município de 
Contagem, contando com o apoio da 
Defesa Civil Municipal e supervisão 
de professores da Engenharia Civil 
da PUC Minas Coração Eucarístico e 
São Gabriel; sensibilizar as 
famílias/pessoas que ocupam essas 
áreas sobre a situação de 
vulnerabilidade e risco.  

1 vaga remunerada (com bolsa) 

de 20 horas semanais. 

 

PRÉ-REQUISITOS:  

Estudantes de Geografia, que 
tenham interesse e 
conhecimento de 
geoprocessamento e 
georreferenciamento, com o 
mapeamento em arcGis. O 
extensionista com bolsa deverá 
atuar no projeto de terça a 
sexta-feira, de 8h às 13h. 

4 vagas voluntárias (sem bolsa) 

de 10 horas semanais  

 

PRÉ-REQUISITOS:  

Estudantes de Engenharia Civil 
ou de Geografia, sem restrição 
de período, nem unidade, que 
tenham interesse pelo assunto e 
disponibilidade para atuarem na 
cidade de Contagem (2 vezes na 
semana/5 horas em cada dia). 
Cada extensionista voluntário 
deverá definir dois dias na 
semana para cumprimento de 
sua carga horária de 10 horas 
semanais. 
 
 
 

Cadastrar dados coletados em campo em 
programas de georreferenciamento; trabalhar na 
criação dos mapas temáticos, que serão 
desenvolvidos abrangendo cada uma das anomalias 
e ou vulnerabilidades que forem encontradas nas 
áreas em estudo; geração de relatórios com os 
trabalhos realizados pela equipe. 

Várias regiões do município de 

Contagem, tendo como ponto-

base/referência a sede da Defesa 

Civil Municipal, situada na Rua 

Vereador David Costa, 14, bairro 

Fonte Grande, de onde são feitos os 

deslocamentos para as áreas em 

estudo. 

  

Os trabalhos são realizados de 
segunda a quinta, de 12h às 17h, e 
de terça a sexta-feira, de 8h às 13h. 

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

Possibilitar a melhoria da saúde e 
qualidade de vida de pessoas com as 
mais diversas deficiências e faixas 
etárias, por meio de aulas de 
natação.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

19 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais  
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudantes do curso de 
Psicologia (a partir do 5º 
período); Fisioterapia (a partir 
do 5º período); Fonoaudiologia 
(a partir do 5º período) e 
Educação Física (a partir do 6º 
período).  

Participação no processo de planejamento e 
execução das aulas, dos eventos e das intervenções 
com os familiares, elaboração dos registros de 
acompanhamento individuais, organização dos 
documentos do projeto (listas de presença, laudos, 
atestados médicos) e elaboração de registros 
(relatórios, planilhas para controle e registro 
fotográfico).  

Complexo Esportivo da PUC Minas - 
Campus Coração Eucarístico 
 
13h as 16h de terça a sexta. A 
disposição das horas, dias e horários 
de acompanhamento serão 
combinados posteriormente com a 
professora coordenadora.  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
Trabalhos ecológicos de 
integração social – TEIAS. 
Coordenadora: Profa. Luciana 
Barreto Nascimento 

Potencializar o papel da extensão 
universitária para a 
sustentabilidade, planejando e 
organizando ações voltadas para a 
comunidade, que divulguem 
tecnologias inovadoras, utilizando 
materiais descartados, embasadas 
em uma cultura cooperativa e de 
respeito à diversidade de saberes.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

5 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Não há restrições, se o 
estudante puder participar das 
reuniões semanais nas terças-
feiras, às 19 horas, campus 
Coração Eucarístico.  

Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, 
relacionados ao curso de graduação de origem, 
utilizando materiais descartados, aplicação destas 
atividades e de outras desenvolvidas pelo projeto 
junto a um público alvo. Participação de reuniões de 
planejamento, monitoramento e avaliação das 
atividades.  

Várias comunidades, associações, 
escolas, projetos de extensão e 
eventos da PUC Minas, nas 
unidades da Região Metropolitana.  
 
Os horários dependem da 
disponibilidade do público-alvo. 
Pode ocorrer em diferentes horários 
e dias da semana, inclusive aos 
sábados.  
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Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

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: Prof. Miguel 
Ângelo Andrade 

Estruturar, implementar e monitorar 
ações estratégicas sustentáveis na 
PUC Minas para fomentar uma 
cultura condizente com o conceito 
de Universidade Sustentável, a partir 
do desenvolvimento de um modelo 
de gestão ambiental sustentável e 
participativa. 

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
 
Sem pré-requisito de cursos de 
graduação e pós-graduação. 
Desejável experiência com 
(fator diferencial na seleção): 
Educação ambiental, relação 
com comunidades e 
desenvolvimento de materiais 
educativos, paradidáticos, 
pedagógicos; WebGIS e Google 
Maps API – Plataforma Online 
do Google. Mapas Interativos; 
elaboração de Plano de 
Marketing e de Negócios. 
Empreendedorismo e Inovação; 
Design gráfico e elaboração de 
revistas digitais. Comunicação e 
mídias sociais; 
- Desenvolvimento de 
tecnologias para uso, captação e 
aproveitamento de recursos 
hídricos.  
 

5 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Idem às vagas com bolsa. 

Auxílio aos professores nas seguintes atividades: 
Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e 
iniciativas de educação ambiental a serem aplicadas 
na Universidade e nas 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); elaboração de Planos de Divulgação e de 
Comunicação e Marketing; formulação de relatórios 
parciais e final; apresentação de seminários 
temáticos; participação no Seminário de Extensão 
da PUC Minas e eventos correlatos; produção 
bibliográfica e técnica. 

PUC Minas Coração Eucarístico 
Prédio 60 (CISAL) - Escritório, Mata 
da PUC Minas, Prédio 24 
(Laboratório de Informática e 
Tratamento da Informação em 
Biologia), Horta Universitária, 
Composteira, Jardim Sensorial. 
  
Períodos: manhã e tarde. 
 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO / 
PRAÇA DA LIBERDADE 
(A)penas humanos / APAC  
Coordenadora: Profa Fernanda 
Simplício / responsável pelo 
projeto de Direito Profa. Klelia 
Canabrava Aleixo 

Prestar atendimento jurídico aos 
recuperandos na APAC de Santa 
Luzia/MG 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

05 vagas (sem bolsa) de 10 
horas semanais. 
  
PRÉ-REQUISITOS:  
Ter cursado as disciplina Direito 
Penal I e Direito Penal II e ser 
aluno da unidade Praça da 
Liberdade. 

Atendimento jurídico dos recuperandos. PUC Minas Praça da Liberdade, 
Coração Eucarístico e APAC de 
Santa Luzia.  
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Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
Educação esportiva 
Coordenadora: Profa. Márcia 
Campos Ferreira 
 

Oferecer à comunidade acadêmica e 
à comunidade em geral um espaço 
de conhecimento, prática e estudo 
da cultura do movimento, visando à 
construção de uma formação 
voltada para a qualidade de vida e 
para a experiência socioeducativa 
democrática, crítica e 
transformadora para e pelo esporte.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

3 vagas voluntárias de 10 horas 
semanais, para atuar com a 
temática de basquete. 3 vagas 
voluntárias de 10 horas 
semanais para atuar com a 
temática de futebol. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Educação Física; 
ter experiência prévia com as 
temáticas de futebol e 
basquete; ter disponibilidade de 
2ª a 6ª no turno da tarde. 

Será responsável por acompanhar o planejamento, 
execução e avaliação das atividades, participar das 
reuniões semanais de avaliação, produzir registros 
das atividades por meio da elaboração de 
relatórios.  

Complexo Esportivo da PUC 
Coração Eucarístico 
 
Atividade desenvolvida de segunda a 
sexta no horário de 14h as 16h. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 
Engenharia Inclusiva: Mão de 
Libras. 
Coordenador: Prof. Mario 
Buratto 

Não se Aplica 
 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

2 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos de Ciência da 
Computação com formação em 
desenvolvimento de aplicativos 
para celular. 

Auxiliar o professor no desenvolvimento de 
aplicativo IOS ou Android para controle 
remotamente da mão. 

PUC Minas no Coração Eucarístico 
 
Segunda-feira a sexta-feira. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO/SÃO 
GABRIEL 
Gestão de pessoas no 3º Setor. 
Coordenadora: Profa Nanci das 
Graças Carvalho Rajão  

Assessorar a coordenação da 
instituição assistencial e/ou 
comunitária, a partir de análise 
crítica, a desenvolver a competência 
de facilitador das funções de gestão 
dos voluntários e assistidos 
participantes; oferecer 
oportunidade de observação e 
intervenção dirigida para as relações 
de trabalho e os sistemas de 
interação existentes no interior das 
instituições a fim de promover 
melhorias nas relações 
interpessoais, bem como na 
qualidade e produtividade no 
trabalho entre os voluntários; 
refletir com o aluno sobre a postura 
ética no trato com a ciência, o 
conhecimento e diante da 
instituição.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

3 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
2 vagas para estudantes de 
Psicologia da unidade São 
Gabriel e 1 vaga para estudantes 
de Psicologia da unidade do 
Coração Eucarístico. Até 9º 
período. 

Promoção de grupos de reflexão sobre 
voluntariado, coordenação de grupos, 
relacionamento interpessoal, desenvolvimento de 
equipes, comunicação e liderança; organizar 
reuniões periódicas com a direção da instituição 
para feedback das ações desenvolvidas junto à 
comunidade; desenvolver banco com dados de 
pessoas e alunos da PUC que pretendem 
desenvolver trabalhos voluntários; articular junto 
aos professores dos estágios de psicologia os grupos 
da instituição que receberão intervenção dos 
alunos; elaborar artigo com os resultados da 
intervenção para apresentação em eventos 
científicos e em sala de aula. 

PUC Minas no Coração Eucarístico, 
Centro Social da Vila Santa Rosa de 
Lima (bairro São Francisco); PUC 
Minas São Gabriel, Projeto Social 
Cidadania (Ouro Minas) 
 
Dedicação de 13h as 17h nas terças, 
8h as 12h nas quintas e/ou 8h a 12h 
aos sábados. 
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CORAÇÃO EUCARÍSTICO/SÃO 
GABRIEL 
Rede incluir / no qual se insere 
o projeto: Aprendizagem da 
Leitura e da Escrita por parte 
de Adultos com Deficiência 
Intelectual. 
Coordenadoras: Profa. Carolina 
Resende/ Profa Arabie Bezri 
Hermont 

Compreender a natureza do déficit 
linguístico do adulto com deficiência 
intelectual já assistido pela PROEX 
da PUC Minas e, a partir daí, 
promover ações e estratégias 
pedagógicas que permitam tais 
indivíduos aprender a ler e a 
escrever textos ligados, 
especialmente, às suas atividades 
mais rotineiras.  

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Letras; saber 
trabalhar em equipe.  

10 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudante do curso de Letras ou 
de Pedagogia. Saber trabalhar 
em equipe. 

Elaborar materiais didáticos ligados à alfabetização 
e letramento, fazer relatórios e participar de 
reuniões com a coordenadora do projeto. Pede-se 
assiduidade e pontualidade. 

PUC São Gabriel 
 
Terças-feiras e quintas-feiras, das 9h 
às 12h na unidade São Gabriel e uma 
vez por mês (dia ser combinado), 
reunião na unidade Coração 
Eucarístico. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO/SÃO 
GABRIEL 
Vila Fátima: projeto de 
intervenção social. 
Coordenadora: Profa. Luciana 
Fagundes 

Oferecer oficinas técnicas e 
temáticas para jovens e comunidade 
de Justinópolis, Ribeirão das Neves. 
O Projeto Vila Fátima existe desde 
2012 e para compor nosso quadro 
no segundo semestre de 2017, 
demandamos alunos de diferentes 
áreas do saber como: 
Administração, Economia, 
Engenharias e Educação Física.  

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudante do curso de 
Administração ou Economia a 
partir do 6º período da unidade 
do São Gabriel ou do Coração 
Eucarístico (1 vaga); Estudante 
de Educação Física a partir do 4º 
período (1 vaga) 
Ter conhecimento do MS Office, 
boa redação, facilidade em 
integrar-se a trabalhos 
diversificados e em equipe, 
disponibilidade para trabalhos 
fora da Universidade, interesse 
por pesquisa, pela extensão e 
ser proativo.  

1 vaga voluntária (sem bolsa) de 
10 horas semanais, 2 vagas 
voluntárias (sem bolsa) de 10 
horas semanais, 3 vagas 
voluntárias (sem bolsa) de 10 
horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudante de Administração ou 
Economia a partir do sexto 
período. (1vaga). 
Estudantes de Educação Física, a 
partir do quarto período (2 
vagas). Estudantes a partir do 5º 
período das engenharias, 
Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, 
Aeronáutica, da Computação e 
de Sistemas de Informação (3 
vagas).  

Estudante da Administração e Economia. Objetivo: 
trabalhar noções de empreendedorismo, 
precificação e estratégias de marketing junto a 
usuários que participam de oficinas 
profissionalizantes como: culinária e artesanato.  
Espera -se dos estudante de Educação Física um 
trabalho voltado para a promoção da saúde e da 
capacidade física dos usuários do projeto. Jovens e 
comunidade 
Estudantes das engenharias e Sistema de 
Informação trabalharão com projetos voltados para 
os jovens. Receberão orientação específica. 

Projeto Vila Fátima, localizado em 
Justinópolis, distrito de Ribeirão das 
Neves. As supervisões acontecem 
no São Gabriel ou no Coração 
Eucarístico. 
 
As vagas são para manhã e tarde, de 
8h30 as 12h OU de 14h as 17h. O 
candidato deve apresentar a 
disponibilidade no momento em que 
se inscrever. 
 
Todos os estudantes devem também 
participar das reuniões de 
supervisão e de mostras e 
seminários de extensão. 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO/SÃO 
GABRIEL/PRAÇA DA 
LIBERDADE 
Rede incluir 
Coordenadora: Profa. Carolina 
Resende 

Promover a capacitação de pessoas 
com deficiência ou em condição de 
reabilitação de forma articulada com 
a rede local, municipal e regional de 
apoio à inclusão, com o foco na 
inserção no mercado de trabalho, 
emancipação e cidadania.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

7 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
NÃO HÁ PRÉ-REQUISITOS: 
Aceitamos alunos de todos os 
cursos e períodos. 

Desenvolver pesquisa e ainda atuar em um, dos 
vários cursos oferecidos neste projeto, a saber: 1) 
Oficina de Alfabetização; 2) Artesanato com 
materiais recicláveis e naturais; 3) Introdução aos 
Direitos Humanos e Cidadania; 4) Inclusão Digital; 5) 
Informática Básica; 6) Informática NVDA; 7) Auxiliar 
administrativo; 8) Massagem.  

PUC Minas Coração Eucarístico; 
PUC Minas São Gabriel;  
PUC Minas Praça da Liberdade 
As atividades acontecem nas 
segundas e nas quartas OU nas 
terças e nas sextas. Temos opções 
de duas vezes por semana no 
período da manhã (8h as 12h) ou da 
tarde (13h as 17h). 
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Objetivo da atividade de 
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POÇOS DE CALDAS 
Envelheci e agora? 
Promovendo o envelhecimento 
ativo e a inclusão social da 
Pessoa com deficiência 
Intelectual. 
Coordenadora: Profa. Maria 
Cristina Ribeiro Pires Williams 

Promover ações de saúde e 
educação, destinados aos idosos 
com deficiência intelectual 
frequentes na APAE de Poços de 
Caldas. Os alunos participam 
ativamente da clínica-dia da APAE e 
das reflexões sobre envelhecimento 
e deficiência intelectual, pensando 
saúde, qualidade de vida, meio 
ambiente e comunidade.  

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudantes de Fisioterapia a 
partir do 5º período, do campus 
de Poços de Caldas.  

5 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudante de Fisioterapia, sem 
restrição de período.  

Auxiliar do professor na elaboração e 
desenvolvimento de oficinas que promovam o 
treino funcional e a independência dos idosos, 
como também de atividades associadas à 
musicoterapia, à ludicidade e às atividades básicas e 
instrumentais de vida diária de idosos/usuários 
frequentes na APAE de Poços de Caldas.  

APAE de Poços de Caldas e PUC 
Minas Campus de Poços de Caldas 
 
Para as vagas de 10 horas, dedicação 
entre 13h e 18h, duas vezes por 
semana (terças e quartas-feiras).  

POÇOS DE CALDAS 
Posso ajudar: uma proposta de 
acolhimento e humanização 
em um hospital prestador do 
Sistema Único de Saúde. 
Coordenadora: Profa. Cibele 
Leite Siqueira  

Desenvolver atividades de 
acolhimento e educação em saúde 
aos pacientes e familiares na 
unidade Oncologia, conhecer o nível 
de satisfação dos usuários, 
familiares e profissionais que 
utilizam este serviço, além de 
elaborar cartilhas de orientação 
específicas para os usuários e 
familiares.  

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Ter cursado as disciplinas de 
Legislação e SUS e 
gerenciamento dos serviços de 
saúde. 

2 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 20 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Ter cursado as disciplinas de 
Legislação e SUS e 
gerenciamento dos serviços de 
saúde. 

Acolher todos os pacientes e familiares; orientar 
quanto a suas dúvidas durante sua estadia no 
serviço; encaminhar pacientes para exames e 
internação; promover educação em saúde para 
pacientes e familiares; elaborar cartilhas e banners 
educativos, participar das atividades da unidade, 
colher dados para avaliação a satisfação do usuário 
e profissionais.  

Unidade de Alta Complexidade em 
Oncologia de Poços de Caldas 
 
Segunda a sexta-feira de 8h as 12h. 

POÇOS DE CALDAS 
Remição pela leitura: uma 
experiência nos presídios de 
Poços de Caldas, Andradas e 
Botelhos.  
Coordenador: Prof. Davidson 
Sepini Gonçalves 

Promover a ressignificação do 
cotidiano do cárcere, 
proporcionando um melhor convívio 
entre os detentos, contribuindo para 
a ressocialização e possibilitando a 
remição de pena.  

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudantes de Direito sem 
restrição de período do campus 
de Poços de Caldas. 

10 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudantes dos cursos de 
graduação e pós-graduação da 
PUC Minas Campus Poços de 
Caldas. 

Acompanhar o professor nas visitas semanais aos 
presídios de Poços de Caldas, Andradas e Botelhos; 
participar de reuniões semanais para avaliação, 
preparação de material e correção de resenhas; 
manter a disponibilidade de 10 horas semanais para 
outras eventuais atividades do projeto. 
 

Presídios das cidades de Poços de 
Caldas, Andradas e Botelhos 
 
Segunda-feira de 13h30 as 17h30 
(reunião), terça-feira de 14h as 17h 
(presídio de Andradas e Botelhos), 
quarta-feira de 14h as 17h (presídio 
de Poços de Caldas). O aluno pode 
optar por um dos presídios. 

POÇOS DE CALDAS 
Respira-ações 
Coordenadora: Profa. Maria 
Imaculada Ferreira Moreira 
Silva 

Orientar a prática de exercícios 
físicos para idosos portadores de 
doenças cardiovasculares e 
respiratórias crônicas. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

6 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS:  
Estudantes de Fisioterapia (4º 
período em diante); ter 
disponibilidade de horário.  
 

O aluno terá oportunidade de vivenciar métodos de 
avaliação como aferição de dados vitais, testes de 
campo, aplicação de questionários, além de 
participar da elaboração de sequências de 
exercícios (terapia em grupo).  

PUC Minas campus Poços de Caldas 
 
Dedicação entre 13h e 18h, duas 
vezes por semana: segundas e 
quartas-feiras.  
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PRAÇA DA LIBERDADE  
Aprendendo e compreendendo 
o mosaico Sertão Veredas – 
Peruaçu. 
Coordenador: Prof. Eduardo 
Penha Castro Fantini 

Pesquisar e criar jogos analógicos 
com temas relacionados à 
preservação ambiental para 
aplicação em escolas no Norte de 
Minas, além da criação de um jogo 
digital com temática no Mosaico 
Sertão Veredas.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 
 

1 vaga voluntária (sem bolsa) de 
10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudante do curso de Jogos 
Digitais a partir do 2º período. 

Desenvolvimento de pesquisa e jogos. Participação 
na redação de publicações científicas e 
apresentações em seminários e palestras. 

PUC Minas Praça da Liberdade 
 
Segunda a sexta com horário flexível 
nos turnos da tarde e noite. 

PRAÇA DA LIBERDADE/SÃO 
GABRIEL 
Ponto jovem 
Coordenadora: Profa. Adriane 
Maria Arantes de Carvalho 

Oferecer oficinas de cidadania e 
direitos da juventude; mantendo um 
portal com informações 
direcionadas aos jovens e 
desenvolvimento de um aplicativo 
de celular e jogos digitais.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

8 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Administração e 
de Direito (sem restrição de 
período); de Sistema da 
Informação (conhecimento de 
programação Ionic); de Jogos 
Digitais (programação; de 
Comunicação (conhecimento de 
produção de vídeo/áudio).  

Realização de oficinas; produção de conteúdo; 
produção de vídeo; programação Ionic; 
desenvolvimento de jogos digitais.  

PUC Minas Praça da Liberdade, São 
Gabriel e nos parceiros do projeto 
 
As atividades ocorrem à tarde. 
Segunda-feira e outras duas tardes a 
combinar. 

SÃO GABRIEL  
Assessoria técnica para 
mitigação de riscos ambientais 
- Uma parceria com a Defesa 
Civil de Contagem. 
Coordenadora: Profa. Luciene 
Oliveira Menezes 

Propor alternativas para a mitigação 
dos riscos ambientais de moradias 
de Contagem, em parceria com a 
Defesa Civil deste município. 
Entende-se por riscos ambientais os 
riscos geológico-geotécnicos 
(deslizamentos), hidrológicos 
(inundações e alagamentos), e 
insalubridades devido à falta de 
sistema formal de drenagem, 
abastecimento de água, coleta de 
lixo e rede de esgoto.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

1 vaga voluntária (sem bolsa) de 
20 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Mínimo 4º período (concluído 
ou em curso) do curso de 
Engenharia Civil. Interesse em 
AutoCad, ArcGis e trabalhos de 
campo. 

Sob a coordenação, desenvolvimento das seguintes 
atividades: avaliação de riscos geológicos, 
geotécnicos e ambientais, em conjunto com a 
equipe da defesa civil de Contagem, elaboração de 
relatórios e desenhos em AutoCad e/ou ArcGis, 
organização e participação em oficinas para a 
comunidade. 

Contagem, na sede da Defesa Civil, 
em visitas nas áreas de risco, e no 
escritório de Extensão do Curso de 
Engenharia Civil no campus PUC 
Minas São Gabriel.  
 
Dedicação entre 13h e 17h, 5 vezes 
por semana (de segunda a sexta). 
Mas pode-se flexibilizar, de acordo 
com a disponibilidade do candidato.  
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SÃO GABRIEL 
ENCONTRO COM 
Coordenadora: Prof.ª Marta 
Cristina Pereira Neves 

O projeto ENCONTRO COM propõe 
realizar e divulgar (incluindo 
produção de material para 
divulgação em meios impressos e 
digitais) encontros com artistas, 
agitadores culturais e 
representantes de movimentos de 
arte e cultura de Belo Horizonte 
(total de 12 eventos em 2017) para 
difusão de seus saberes e discussão 
de temas a eles correlatos em 
palestras e exibições a se realizarem 
na PUC Minas São Gabriel e em 
comunidades externas à 
universidade. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

1 vaga voluntária (sem bolsa) de 
10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos de Publicidade e 
Propaganda da PUC Minas São 
Gabriel, sem restrição de 
período. 

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 online – enviada aos 
representantes das comunidades externa – para 
conferência da recepção dos produtos (textos, 
vídeos, material digital), questionários e enquetes 
nas redes sociais. 

PUC Minas São Gabriel, além de 
eventos em comunidades do Anel 
Rodoviário, Projeto Providência 
(Taquaril) e Centro cultural - 
Regional Nordeste. 
 
Segunda de 13h às 18h e quinta de 
13h às 18h (dias e horários válidos 
para vaga de 10h/s). 

SÃO GABRIEL 
MediaAção Comunitária: 
Mediação de Conflitos e 
Educação Comunitária. 

Coordenadora: Prof. Rubens 

Ferreira do Nascimento 

São atividades do projeto: 
atendimentos em mediação de 
conflitos e Justiça Restaurativa na 
comunidade do São Gabriel, na 
Clinica Escola da PUCSG e em 
delegacias da Polícia Civil. 
Participação em capacitações sobre 
Justiça Restaurativa para 
educadores das escolas públicas. Os 
alunos escolherão, em diálogo com 
a equipe, em qual/quais campos 
atuarão. Também há a possibilidade 
de participarem de mobilizações 
comunitárias e práticas de educação 
em Direitos Humanos. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

7 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Alunos de psicologia e direito 
sem restrição de período. 

Atendimentos em mediação de conflitos e Justiça 
Restaurativa; Capacitações em mediação de 
conflitos e Justiça Restaurativa; práticas de 
educação em direitos humanos e mobilizações 
comunitárias. 

Clínica da PUC SG, fundação 
metodista no São Gabriel, 
delegacias de polícia civil, escolas 
públicas de BH e projetos sociais. 
 
Entre segunda e sexta, sendo, terça 
e quarta-feira obrigatório.  

SÃO GABRIEL 
O Brincar e o desenvolvimento 
psicomotor da criança: 
intervenções psicossociais na 
infância. 
Coordenadora: Profa. Érica 
Frois 

Possibilitar o desenvolvimento 
biopsicossocial da criança de 3 a 5 
anos através de práticas 
psicomotoras na unidade municipal 
de educação infantil da regional 
Nordeste e Norte de BH, bem como 
promover a formação dos 
educadores acerca da perspectiva 
psicoafetiva infantil.  

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Psicologia a partir 
do 2º período com 
disponibilidade para participar 
de reuniões de formação na 3a e 
4a alternadamente (16h na 3a 
feira ou 17h na 4a feira) 

6 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes a partir do 2º 
período de psicologia. 

Auxiliar o professor no desenvolvimento das 
oficinas, planejamento das atividades, elaboração e 
construção de artigo científico.  

UMEI e creche na região da PUC São 
Gabriel 
 
De 8h as 10h / de 14h as 16h, de 
terça a sexta-feira. 
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SÃO GABRIEL 
Projeto de formação social e 
qualificação profissional em 
tópicos da construção civil em 
comunidades atendidas pelo 
projeto Vila Fátima. 
Coordenadora: Profa. Elke 
Berenice Kölln 

Oferecer treinamento em leitura e 
interpretação de projetos 
arquitetônicos, estruturais e de 
instalações prediais, como também 
fundamentos da Construção Civil 
com práticas de Canteiro de Obras 
para comunidades atendidas pelo 
Projeto Vila Fátima, em Justinópolis, 
Ribeirão das Neves.  

Não há vagas com oferta de 
bolsas 
 

4 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Engenharia Civil, 
que já tenham feito Expressão 
Gráfica II, III e IV, Tecnologia das 
Construções e Instalações 
Prediais Elétricas e Hidro 
sanitárias (2 vagas); estudantes 
de Arquitetura que tenham feito 
Desenho Técnico Arquitetônico e 
Tecnologia das Construções (2 
vagas). 

Sob orientação do professor, participar na 
elaboração das oficinas, na preparação do material 
didático (execução de maquetes físicas e 
eletrônicas, desenhos técnicos e desenhos de 
croqui para as aulas práticas); auxiliar na redação 
dos relatórios, resumos e artigos científicos; 
participar dos eventos e reuniões da coordenação 
do projeto, coordenação de Extensão e Pró-reitoria 
de Extensão.  

PUC Minas São Gabriel e Sede do 
Projeto Vila Fátima 
 
Alunos de 10 horas/semana - dois a 
três dias da semana entre 13h e 18h. 
As atividades ocorrem normalmente 
às segundas e quartas-feiras, 
podendo ser agendadas outras 
atividades em outros dias da 
semana. 

SÃO GABRIEL 
Projeto de Extensão 
Articulando Redes, 
Fortalecendo Comunidades.  
Coordenadora: Profa. Márcia 
Mansur Saadallah 

O projeto consiste no 
desenvolvimento de ações que 
visam contribuir com a articulação 
da rede social e o fortalecimento de 
vínculo nas comunidades em que 
atua enquanto um projeto de 
intervenção psicossocial. Sendo 
assim, o projeto visa ser parceiro da 
rede social, composta pelas políticas 
públicas implantadas no território, 
atores sociais e demais iniciativas da 
sociedade civil, colaborando com 
seu crescimento e potencial de 
transformação social. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 
 

6 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Aluno (os) do Curso de 
Jornalismo e/ou Publicidade e 
Propaganda, sem restrição de 
período, do campus São Gabriel 
(2 vagas).  
Aluno (os)  do Curso de 
Psicologia, sem restrição de 
período do campus São Gabriel 
(4 vagas). 

Jornalismo e/ou Publicidade e Propaganda: Serão 
desenvolvidas atividades locais, em cada 
comunidade, sob a supervisão da professora que 
coordena o projeto, utilizando-se de estratégias 
audiovisuais e multimídias. Auxiliar nos processos 
de divulgação das atividades realizadas e na 
manutenção da página em rede social. 
Psicologia: Atuar, sob supervisão da coordenadora, 
no desenvolvimento da metodologia de rede nas 
comunidades atendidas pelo projeto. Auxilio e 
promoção de atividades comunitárias, criação e 
fortalecimento de vínculo com comunidade, 
elaboração de estratégias para desenvolvimento 
comunitário. 

PUC Minas São Gabriel, 
Comunidades: Lajedo, São Gabriel e 
Vila Cemig. 
 
Uma vez por semana entre 14 e 17h, 
as horas restantes serão distribuídas 
em atividades desenvolvidas nas 
comunidades, ás terças-feiras.  

SÃO GABRIEL 
Programação de Robôs 
Didáticos como ferramenta de 
motivação educacional para 
alunos do Beira Linha, Projeto 
Vila Fátima e Projeto 
Providência. 
Coordenadora: Profº 
Alexandre Teixeira 

Ministrar oficinas de programação 
de Robôs. 
Elaborar relatórios. 
Participar de reuniões de 
monitoramento. 

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Ser aluno do ICEI - Ministrar 
oficinas de programação de 
Robôs. 
Elaborar relatórios. 
Participar de reuniões de 
monitoramento. 

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

Não se Aplica 
 

Unidade São Gabriel, Projeto Vila 
Fátima e Projeto Providência. 
 
Segunda á sexta-feira, de 13 h até 
17: horas. 
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Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

SÃO GABRIEL 
PUC Mais Idade 
Coordenadora: Profa. Simone 
Alves Nogueira 

Contribuir por uma velhice ativa, 
possibilitar ao idoso a inserção na 
sociedade, diminuição do seu 
isolamento social e otimização dos 
relacionamentos interpessoais. 
Proporcionar domínio de 
habilidades básicas de informática 
para incentivar sua autonomia e 
ampliar sua rede de 
relacionamentos. O aluno tem a 
oportunidade de vivenciar uma 
troca de experiências rica entre a 
academia e os idosos, onde a 
universidade apresenta um trabalho 
bem fundamentado e referenciado e 
os idosos o enriquece com 
experiências de vida, de muito 
conhecimento e sabedoria.  

3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Engenharia de 
Computação, Psicologia, 
Sistemas de Informação e Jogos 
Digitais, sem restrição de 
período, de preferência da 
unidade São Gabriel.  

6 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Engenharia de 
Computação, Psicologia, 
Sistemas de Informação, Jogos 
Digitais, Educação Física, Direito, 
Nutrição, Medicina, sem 
restrição de período e sem 
restrição de campus ou unidade.  

Auxiliar na preparação das atividades para os 
idosos; ministrar as atividades propostas junto aos 
idosos sob a orientação das professoras; participar 
das reuniões da equipe; registrar com fotos e vídeos 
todas as atividades realizadas; fazer relatórios das 
atividades desenvolvidas; participar da organização 
e estar presente nas atividades coletivas do projeto, 
como lanches, excursões, seminários,  congressos; 
participar das atividades propostas pela Proex para 
os extensionistas. 

PUC Minas São Gabriel 
 
Atividades realizadas de 13h as 18h, 
duas vezes por semana (terças e 
quintas-feiras). 

SÃO GABRIEL 
Residência técnica em 
desenvolvimento de software: 
contribuição para a formação 
profissional na área da 
Informática. 
Coordenador: Prof. Tadeu dos 
Reis Faria 

Desenvolver softwares e estudos de 
tecnologias de informação sob 
orientação de professores e 
empresas parceiras. Como 
formação, o aluno terá disponível 
toda a plataforma de ensino da 
Microsoft - Microsoft Virtual 
Academy - MVA e participará dos 
cursos do S2B - Programa Students 
to Business da Microsoft. 

Não há vagas com oferta de 
bolsas 

15 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 20 horas semanais 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Ciência da 
Computação, Engenharia da 
Computação, Engenharia de 
Software, Sistemas de 
Informação e Tecnologias em 
Jogos Digitais ou dos cursos de 
Engenharia Mecânica e 
Engenharia Aeronáutica. 

Desenvolver soluções de software sob a orientação 
de professores dos cursos envolvidos nos projetos e 
de tutores de empresas parceiras. Participar de 
treinamentos e palestras. Os softwares são para 
solução de problemas reais propostos por empresas 
parceiras do projeto. 

PUC Minas Unidade São Gabriel 
 
De segunda a sexta-feira, entre 13h 
e 18h.  

SÃO GABRIEL 
Sustentabilidade na 
informática: reciclagem e 
manutenção de computadores 
para as comunidades da região 
do Beira Linha.  
Coordenadora: Profa. Soraia 
Lúcia da Silva 

Capacitar adolescentes e jovens 
carentes da região Beira Linha e do 
entorno da PUC Minas São Gabriel 
para o trabalho por meio de cursos 
na área de informática (informática 
básica e avançada, internet, 
reciclagem e manutenção de 
computadores, criação de sites, 
inglês básico e intermediário), 
conscientizando-os da importância 
da educação ambiental sustentável 
no que se refere ao lixo eletrônico.  
A formação será complementada 
com a realização de oficinas 
psicossociais de projeto de vida e 

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Sistemas de 
Informação, Engenharia de 
Computação, Tecnologia em 
Jogos Digitais e Ciência da 
Computação. Especificamente 
no caso dos cursos de inglês 
básico e intermediário, os 
extensionistas selecionados 
terão que comprovar o 
conhecimento através de 
certificação, uma vez que serão 

7 vagas voluntárias (sem bolsa) 
de 10 horas semanais. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
Estudantes de Sistemas de 
Informação, Engenharia de 
Computação, Tecnologia em 
Jogos Digitais e Ciência da 
Computação. Especificamente 
no caso dos cursos de inglês 
básico e intermediário, os 
extensionistas selecionados 
terão que comprovar o 
conhecimento através de 
certificação, uma vez que serão 

Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de 
capacitação. 

PUC Minas São Gabriel 
 
Depende do curso que o aluno 
atuará, mas todos funcionam no 
período da tarde entre 13h e 18h. Os 
dias da semana também variam de 
acordo com o curso, mas todos 
ocorrem entre segunda e sexta-
feira.  
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Nome da atividade de 
extensão 

Objetivo da atividade de 
extensão 

Nº vagas COM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Nº vagas SEM BOLSA  
e pré-requisitos para 
participar da seleção 

Atividades a serem realizadas pelos 
estudantes 

Local e horário  
das atividades  

orientação para os beneficiários. orientados pela própria 
coordenação do projeto.  

orientados pela própria 
coordenação do projeto.  

 
Erratas: 
22/06/2017: Inclusão do projeto Robótica Educacional: desafios e aprendizado, vinculado à PUC Minas Betim. 
                       Inclusão do projeto (A)penas humanos / APAC , vinculado à PUC Coração Eucarístico, mas o projeto tem atuação na Praça da Liberdade 
23/06/2017: Inclusão de 2 vagas voluntárias (sem bolsa) de 10 horas semanais no projeto PUC Minas e COMPDEC Contagem, em defesa da cidade cidadã 
                       Inclusão do projeto Universidade Sustentável: Ações estratégicas para elaboração de uma Agenda Ambiental do Departamento de Ciências Biológicas da PUC  
                       Minas e comunidades do entorno (DCBio Sustentável), vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico 
28/06/2017: Inclusão de vaga para o Projeto de Extensão SÃO GABRIEL - ENCONTRO COM. 

Inclusão de vaga para o projeto de Extensão SÃO GABRIEL – VincuLar: reconstruindo relações familiares. 
Inclusão de vaga para o projeto de Extensão SÃO GABRIEL – Programação de Robôs Didáticos como ferramenta de motivação educacional. 
Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO - Engenharia Inclusiva: Mão de Libras. 
Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CONTAGEM – Humanização e Cidadania a partir de práticas Literárias. 
Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CONTAGEM - Casa da Paz: Dignidade e acesso à Justiça. 
Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CONTAGEM - Universidade Aberta ao Idoso da PUC Minas em Contagem- UNAI. 
Inclusão de vaga para o projeto de Extensão SÃO GABRIEL – Projeto de Extensão Articulando Redes. 
Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO - Aleitamento Materno. 
Inclusão de vaga para o projeto de Extensão SÃO GABRIEL - MediaAção Comunitária: Mediação de Conflitos. 
Inclusão de mais duas vagas voluntárias no projeto de extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO - PUC Minas e COMPDEC Contagem, em defesa da cidade cidadã. 

04/07/2017: Inclusão de vaga para o Projeto de Extensão BARREIRO - Incubadora de desenvolvimento econômico com inovação ambiental e social – IDEIAS Alteração de 
oferta nas vagas do Projeto de Extensão BETIM/CORAÇÃO EUCARÍSTICO - Incubadora de desenvolvimento econômico com inovação ambiental e social – 
IDEIAS. As vagas foram divulgadas separadamente. 

05/07/2017: Inclusão de 6 vagas voluntárias (sem bolsa) de 20/10 horas semanais no projeto CORAÇÃO EUCARÍSTICO -  Assessoria técnica a ocupações urbanas: processos 
autônomos de urbanização. 
Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO - Assessoria direta a ocupações urbanas- terra, água e festa na Irmandade dos Carolinos.  
Alteração nas vagas ofertadas pelo projeto de extensão CONTAGEM - Espaço, dignidade e cidadania. 

06/07/2017: Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO - Arduino Para Crianças e Adolescentes Despertando o Interesse Pelas Exatas e 
Tecnologia.  

 
12/07/2017: Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Projeto Laços 
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13/07/2017: Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Projeto Engenharia na Escola 
01/08/2017: Inclusão de 2 vagas remuneradas (com bolsa) de 10 horas semanais no projeto CONTAGEM -  Universidade Aberta ao Idoso da PUC Minas em Contagem 

UNAI: Saúde, Envelhecimento e Qualidade de Vida. 
02/08/2017: Alteração nos pré-requisitos das vagas com bolsa e nas vagas voluntárias do projeto de extensão BARREIRO - PUC Mais Idade. Podem participar da seleção 

alunos a partir do 2º período de qualquer curso da Universidade.  
Retirada do projeto de extensão SÃO GABRIEL - VincuLar: reconstruindo relações familiares já que este não possui vagas em aberto. 

02/08/2017: Inclusão de vaga para o projeto de Extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO – NUTRA – Núcleo do Trabalho e Produção  
03/08/2017: Inclusão de 1 vaga remunerada (com bolsa) de 20 horas semanais no projeto CONTAGEM  – Humanização e Cidadania a partir de práticas Literárias. 
04/08/2017: Alteração de 10 vagas para 2 vagas remuneradas (com bolsa) de 10 horas semanais  do projeto de extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Projeto observatório da 

escola 
04/08/2017: Retirada de 1 vaga remunerada (com bolsa) do projeto de extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Núcleo de investigação e extensão da criança, do adolescente 

e do jovem (ICA). 
07/08/2017: Inclusão das vagas do projeto de extensão BETIM/CORAÇÃO EUCARÍSTICO - Lições da Terra - Projeto interdisciplinar de direitos étnicos. 


