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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 

SELEÇÃO AMPLIADA DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE 
DE 2020 

 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos(as) para atuar nos programas e projetos de extensão, nas unidades/campi, bem 
como nas coordenações e setores da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). O(a) aluno(a) deverá se inscrever pela internet, por meio do link 
apontado no item 3 desta Chamada, do dia 20 de dezembro 2019 até as 23h59 do dia 09 de fevereiro de 2020. O processo seletivo destina-se 
ao preenchimento de vagas oferecidas para o 1º semestre de 2020, nas ações de extensão listadas no Anexo I 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 Arcos, Barreiro, Betim, Contagem, Coração Eucarístico, Poços de Caldas, Praça da Liberdade, São Gabriel, Serro e PUC 
Uberlândia. 

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

 
1.3 O número de vagas ofertadas poderá, eventualmente, sofrer alteração. 

 
 
2. INSCRIÇÕES 
 

2.1 Serão aceitas somente inscrições online.  
 

2.2 Os(as) candidatos(as) deverão preencher o formulário eletrônico no período de 20 de dezembro 2019 até as 23h59 do dia 09 de fevereiro 
de 2020. A inscrição é gratuita.  

 
2.3 No ato da inscrição o(a) aluno(a) deverá se candidatar para a(s) vaga(s) referentes a apenas 01 (um) projeto, programa ou setor de 
extensão. 
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2.4 A ausência de dados e/ou o preenchimento incorreto da ficha de inscrição poderão acarretar o seu indeferimento.  
 

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 que impossibilitem a transferência de dados. 

 
 
3. SELEÇÃO  
 
Os(as) alunos(as) que se inscreverem para este processo seletivo, deverão cumprir as etapas descritas a seguir. 
 

a) Acessar e preencher o formulário de inscrição (compatível com o navegador ‘GoogleChrome’): Clique aqui. 
(A justificativa da intenção de integrar a equipe do projeto/programa/setor encontra-se no formulário de inscrição) 
 

b) Participar da Formação em Extensão nos dias, locais e horários apontados no item 4. A participação em tempo integral da atividade 
de Formação em Extensão será pré-requisito para continuar no processo seletivo. 

 
c) Participar de entrevista, a critério do(a) professor(a) coordenador(a) da atividade de extensão. O agendamento desta entrevista (se 

necessária), será feito pelo(a) professor(a) coordenador(a) diretamente com os(as) alunos(as) pré-selecionados(as). 
 
d) O(a) aluno(a) que participou da Formação em Extensão realizada no 2º semestre de 2019, poderá se inscrever na presente chamada, 

cumprindo todas as etapas descritas nesse edital, sendo dispensado(a) da participação da Formação em Extensão (Item 3.1, linha b). 
 

e) Os alunos deverão chegar no horário, sendo o credenciamento encerrado 5 minutos após inicio da formação.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee3h-v5bDNuOdYiQUnAUBOwZP5ss_WQ3WncYWIVsQzXUXyyw/viewform
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4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO 

 

Campus/Unidade Dia Local Horário 

Arcos 10/02/2020 Prédio 1/ sala 103 14h às 15h30 

Barreiro 11/02/2020 Auditório Prédio 05  17h às 18h30  

Betim 11/02/2020 Auditório PUC Betim 
10h40 às 12h20  

17h10 às 18h50 

Contagem 11/02/2020 
 Sala Multimeios, 109, 

prédio. 03 
14h às 15h30  

Coração 
Eucarístico 

11/02/2020 
Prédio 30 – Teatro 

João Paulo II 

10h30 às 11h30 

14h às 15h 

17h às 18 

Poços de Caldas 11/02/2020 Prédio 01 - Auditório I  17h às 18h40 

Praça da 
Liberdade 

12/02/2020 
Auditório II Prédio 

01_6º andar 

13h às 14h 

17h20 às 18h20 

São Gabriel 13/02/20120 Multimeios 31   14h às 18h 

Serro 11/02/2020 Sala 318 17h às 18h30 

Uberlândia 11/02/2020 Sala 102 18h às 19h 

 
 
 
5. RESULTADOS 

 
As listas dos(as) alunos(as) selecionados(as) serão divulgadas no site da Pró-Reitoria de Extensão (www.pucminas.br/proex) a partir do dia 16 de 
março de 2020. 

 
 
 
 

http://www.pucminas.br/proex
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6. CONTRATAÇÃO 
 

6.1 Os(as) alunos(as) aprovados(as) serão contratados(as) a partir de solicitação encaminhada pelo(a) professor(a) coordenador(a) a 
Secretaria  Administrativa da PROEX. As atividades terão início no dia 16 de março de 2020 ou posteriormente, de acordo com os trâmites da 
Universidade. A contratação será deferida a partir do cumprimento das regras desta Chamada. 

 
6.2 No ato de sua contratação, o(a) aluno(a) beneficiário(a) ou não beneficiário(a) de bolsa deverá assinar o Termo de Adesão. 

 
6.3 Valor atual da bolsa, conforme número de horas/semanais: 

 

 20 horas semanais: R$440,00 

 10 horas semanais: R$220,00 
 

 
7. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
7.1 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. 
 
7.2 A presente Chamada será publicada no site da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas: www.pucminas.br/proex  

 
 

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019. 
 

Pró-reitoria de Extensão PUC Minas 
 

http://www.pucminas.br/proex


Página 5  

 
 

 

 

ANEXO I – VAGAS 
 

 

Os(as) alunos(as) devem ficar atentos(as) aos locais de realização das atividades de extensão, bem como dos pré-requisitos. 
 
 

PUC Minas Barreiro 

PROJETO: Engenharia Sustentável 
(Unid. Barreiro) 

 
COORDENAÇÃO: Bruno Christiano 

Silva Ferreira 

ATIVIDADE: Auxiliar no atendimento ao público alvo do projeto. Dar suporte nas atividades 
desenvolvidas como: produção de documentos, participações em eventos acadêmicos, 
organização de atividades além de cursos e eventos de extensão. 
LOCAL(IS): PUC MINAS – Escola Municipal Padre Flávio Giammetta, Escola Estadual Diogo de 
Vasconcelos e Escola Estadual Dom Bosco 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) dos Cursos de Graduação da PUC MINAS, a partir do 1º período. 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta das 13 às 18 horas 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
4 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

15 vagas de 10 horas/semanais 

PROJETO: Observatório Empresarial: 
fortalecendo redes de cooperação 

para o desenvolvimento local 
(Unid. Barreiro) 

 
COORDENAÇÃO: Rodrigo Cassimiro 

de Freitas 

 
ATIVIDADE: Realização supervisionada de planejamento, elaboração e acompanhamento de 
Planos de Intervenção e fortalecimentos dos elos entre os empreendimentos na região do 
Barreiro, a fim de elucidar dificuldades e potencialidades das atividades empresariais locais. 
LOCAL(IS): Atividades internas no Escritório Ideias na PUC Minas Unidade Barreiro; Atividades 

externas na região comercial adensada do Barreiro (próximo à unidade). 

PRÉ-REQUISITOS: Alunos devidamente matriculados em quaisquer cursos de graduação da PUC 

Minas a partir do 2º período. 

DEDICAÇÃO: De segunda a sexta-feira das 8:00 às12:00 ou das 13:00 às 17:00h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 

Não há vagas  
 

Não Beneficiário de bolsa 

5 bolsas de 10 horas e 4 vagas 
de 5 horas semanais. 
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PUC Minas Betim 

PROJETO: Alimentar o trabalho de 
quem alimenta: temperos e 

destemperos da atividade do Setor de 
Nutrição e Dietética, do Hospital 

Regional de Betim. Intervenção em 
Psicologia do Trabalho e processos 

produtivos.  
(Unid. BETIM) 

 
COORDENAÇÃO: Giselle Reis Brandão 

ATIVIDADE: Participar das atividades metodológicas previstas nesta intervenção:  
- observação sistemática junto aos trabalhadores da produção; 
- Coletivo com os trabalhadores da produção mediado por métodos;  
- Uso da técnica do diário de campo para registro dos dados; 
- Entrevista semiestruturada, quando for o caso;  
- Devolutiva para os trabalhadores, gestores e técnicas envolvidas; 
- Participação reuniões internas do Laboratório: supervisão técnica, planejamento e execução de 
produção acadêmica decorrente, apresentações internas aos colegas e em eventos; participação 
em oficinas teóricas; outras atividades necessárias.   
LOCAL(IS): Hospital Regional de Betim – Betim MG 
Laboratório de Psicologia Org. e do Trabalho LAPOTt - PUC Betim 
PRÉ-REQUISITOS: - Alunos do Curso de Psicologia da FAPSI, a partir do 4ºPeriodo e interessados em 
Psicologia do Trabalho; 
- Alunos do Curso de Engenharia de Produção, a partir do 7ºPeríodo, interessados em processos 
produtivos e PCPs. 
- Alunos do Curso de Nutrição, a partir do 7ºPeríodo, interessado em processo produtivo hospital. 
DEDICAÇÃO: De 2ª a 6ª feiras, das 14h às 18hs. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Psicologia:  

3 vagas de 10 horas/semanais; 
 

Engenharia Produção: 
2 vagas 10 horas/semanais 

 

Nutrição: 
1 vaga 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

Psicologia 
 2 vagas de 05 horas/semanais 

PROJETO: Cinoterapia 
Multidisciplinar: um vínculo que 

reabilita.  
(Unid. BETIM) 

 
COORDENAÇÃO: Patricia Lemos 

Bueno Fontes 

ATIVIDADE: Participar da formação para extensionistas. Avaliar e reavaliar os beneficiários diretos 
(alunos dos cursos de fisioterapia, medicina, psicologia e enfermagem). Avaliar a saúde e bem 
estar dos animais (alunos da veterinária). Desenvolver a atividade de terapia assistida por cães nas 
crianças e idosos envolvidos no projeto (alunos de todos os cursos). Participar das reuniões de 
supervisões e reuniões de pesquisa. Registrar e monitorar as atividades do projeto. Organizar a 
“manhã de confraternização e troca de experiências”. Participação em seminários de extensão e 
eventos científicos.  Participar de oficinas de extensão. Participar da elaboração do relatório final. 
LOCAL(IS): Clínica de Fisioterapia da PUC Minas Betim e Lar Vicentino Divino Ferreira Braga, 
localizado no Município de Betim.  
PRÉ-REQUISITOS: Ser alunos cursos de Fisioterapia, Medicina, Psicologia, Enfermagem e Medicina 
Veterinária, a partir do 1° período. Disponibilidade nos horários das visitas técnicas e reuniões. 
DEDICAÇÃO: Duas vezes por semana (dia a definir, de acordo com o horário das aulas da disciplina 
envolvida e disponibilidade do asilo), das 13h ás 18h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
04 vagas de 10 horas semanais. 
 

Não Beneficiário de bolsa 
24 vagas de 10 horas semanais. 
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PUC Minas Betim 

PROJETO: Construindo Histórias: 
promovendo o desenvolvimento 

(Unid. BETIM) 
 

COORDENAÇÃO: Simone Sandra de 
Araujo Silva 

ATIVIDADE: Ter disponibilidade de 10 horas semanais para dedicação das atividades que são: 
preparação das leituras dos livros infantis e das atividades a serem desenvolvidas após a leitura, ida 
às EMEIs em Igarapé para realização das leituras e atividades propostas relacionadas aos temas dos 
livros; É necessária 75% de presença nas atividades nas escolas e nas reuniões mensais na PUC. 
-Mensalmente, durante o período letivo, deverão ser realizados encontros na segunda quarta feira 
do mês às 17h30 (dentro da carga horária já prevista) com todos os extensionistas e os professores - 
coordenador e participantes (4 reuniões no 1º semestre e 4 no 2º semestre); 
-Elaborar relatórios semanais das atividades realizadas e enviá-los à coordenação por email 
mantendo uma cópia na EMEI para conhecimento da coordenação pedagógica da Secretaria de 
Educação de Igarapé; 
- Discussão dos casos/assuntos relacionados aos objetivos do projeto com a coordenação 
(professora e extensionistas coordenadores), com os professores participantes, coordenação 
pedagógica, diretores e professores de Igarapé sempre que for necessário. 
LOCAL(IS): O projeto se desenvolverá em Escolas Municipais de Educação Infantil –EMEIs – no 
município de Igarapé, MG – contação de histórias, reuniões com pais, professores e 
coordenadores pedagógicos. As reuniões mensais entre extensionistas, coordenadora do projeto e 
professores participantes serão na PUC Betim. 
PRÉ-REQUISITOS: Ser aluno regular de graduação dos cursos da PUC Minas, ter a disponibilidade 
exigida para as atividades, e ser selecionado de acordo com as normas do edital.  
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde. Os alunos selecionados serão 
divididos em grupos de modo a contemplar os 2 turnos das EMEIs. Cada grupo irá uma vez por 
semana na EMEI. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
04 vagas de 10 horas semanais. 

 
Não Beneficiário de bolsa 

29 vagas de 10 horas semanais.  

PROJETO: Juizado de Conciliação - 
parceria entre PUC Minas Betim e 

TJMG. 
(Unid. BETIM) 

 
COORDENAÇÃO: Glays de Fatima 

Silva Guerra 

ATIVIDADE: Atividades administrativas, atendimento aos casais em processo de separação 
conjugal, estudo do procedimento de mediação, palestras e divulgação do referido procedimento, 
participação nas atividades proposta pela PROEX. 
LOCAL(IS): Juizado de Conciliação PUC Minas Betim. 
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes de direito e psicologia a partir do 1 periodo. Deverão participar 
obrigatoriamente da primeira reunião marcada com a coordenadora do projeto. Ter 
disponibilidade para leitura sob o procedimento de mediação e participar das reuniões que 
tratarão acerca do tema em grupo. 
DEDICAÇÃO: De segunda-feira a sexta-feira, no horário das 13h às 17h 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Não há vagas 

 
Não Beneficiário de bolsa 

10 vagas de 10 horas semanais. 
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PUC Minas Betim 

PROJETO: PUC dá Alegria 
(Unid. BETIM) 

 
COORDENAÇÃO: Eduardo Carlos 

Tavares 

 

ATIVIDADE: O PUC DÁ ALEGRIA é um projeto que prepara estudantes da área da saúde para 
atuarem como palhaços em hospitais e outras instituições de cuidado, com foco na 
humanização em saúde. Por meio da figura do doutor-palhaço e das ferramentas de ações 
inerentes a ele, os alunos, devidamente capacitados, visitam hospitais e outras instituições de 
saúde ou de acolhimento de idosos, buscando acrescentar aos cuidados tradicionais um 
pouco de humor e magia como ferramentas adjuvantes de um cuidado integralizado.  
- Participação no curso de capacitação na arte do "Clown", posteriormente os alunos, 
devidamente caracterizados de palhaços doutores, irão até as instituições parceiras, uma vez 
por semana, para atividades interativas com pacientes, profissionais da saúde, cuidadores e, 
eventualmente, pessoal administrativo. Ao final de cada visita, os acadêmicos realizarão 
relatório das atividades realizadas na intervenção e ao final do semestre será elaborado um 
relatório consolidado das atividades do projeto.  
- Participação em reuniões administrativas e de ensaios ao longo de todo o projeto.  
LOCAL(IS):  Lar de Idosos Divino Ferreira Braga e Hospital Regional de Betim.  
PRÉ-REQUISITOS: Alunos da PUC, nos cursos de ciências da saúde (Medicina; Fisioterapia; 
Enfermagem; Psicologia e outros alunos interessados). 

 
DEDICAÇÃO:  As intervenções semanais terão duração de 4 horas em cada instituição. Os dias da 
semana e horário serão estabelecidos de comum acordo com as equipes de extensionistas e os 
gestores da instituição e um cronograma semestral será divulgado com o compromisso de ser 
cumprido rigorosamente, salvo em casos eventos inesperados e inconciliáveis com o que foi 

estabelecido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Não há vaga 

 
Não Beneficiário de bolsa 

19 Vagas de 10 horas/semanais  
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PUC Minas Contagem 

PROJETO: Espaço Dignidade e 
Cidadania 

(Unid. Contagem) 
 

COORDENAÇÃO:  

Os dados serão informados posteriormente. 
 
ATIVIDADE:  
LOCAL(IS):  
PRÉ-REQUISITOS:  
DEDICAÇÃO: 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Será informada posteriormente 

 
Não Beneficiário de bolsa 

Será informada posteriormente 
 

PROJETO: PUC Menina & Mulher 
(Unid. Contagem) 

 
COORDENAÇÃO: Fabrício Alves de 

Oliveira Campos 

ATIVIDADE: O projeto pretende integrar práticas acadêmicas em saúde com as práticas da atenção 
primária voltadas para a saúde da mulher, tendo como base a Política Nacional de Atenção à Saúde 
da Mulher (2004). Para tanto, as atividades serão concentradas na promoção de saúde da mulher e 
prevenção de doenças dentro do âmbito da atenção primária, sendo dirigida à população feminina 
periférica adscrita, inicialmente, na Unidade de Atendimento Primário de Contagem e, 
posteriormente, expandida para a Unidade de Atendimento Primário de Betim. 
 
LOCAL(IS): As atividades serão concentradas na promoção de saúde da mulher e prevenção de 
doenças dentro do âmbito da atenção primária, sendo dirigida à população feminina periférica 
adscrita, inicialmente, na Unidade de Atendimento Primário de Contagem e, posteriormente, 
expandida para a Unidade de Atendimento Primário de Betim. 
PRÉ-REQUISITOS: O aluno deverá estar regularmente matriculado nos cursos da área da Saúde na 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, deverá ser selecionado por carta de intenção, 
avaliação e entrevista em processo seletivo. 
DEDICAÇÃO: Carga horária de 3 horas semanais, em grupos e horários alternados, dotada de 
reuniões que poderão acontecer, mediante comunicação e marcação com antecedência, em 
horários de segunda a sexta a partir de 18h, atividades terças ou quartas de 14 às 17h e sábados 
das 8h às 11h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 Vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

13 Vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Contagem 

PROJETO: Universidade Aberta ao 
Idoso- UNAI: Saúde, Envelhecimento 

e Qualidade de Vida PUC Minas 
Contagem 

(Unid. Contagem) 
 

COORDENAÇÃO: Anna Cristina 
Pegoraro de Freitas 

 
ATIVIDADE: - Auxiliar o professor na organização e programação das atividades semanais do projeto; 

Participação em oficinas diversas, encontros e eventos de idosos; Relatórios mensais e; Memorial 

final. 

LOCAL(IS): PUC Minas Contagem  

PRÉ-REQUISITOS: Sem restrições. Alunos de todos os cursos da PUC Minas, a partir do 1º período. 
DEDICAÇÃO: Segundas e quintas-feiras no período da tarde.  

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
04 vagas de 10 horas/semanais  

Não Beneficiário de bolsa 
06 vagas de 10 horas/semanais  

 
 
 

PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Assessoria ao Fórum de 
Entidades Socioassistenciais de Belo 

Horizonte 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Maria da 

Consolação 

 
ATIVIDADE: Acompanhar as reuniões da comissão organizadora, mensais e algumas vezes 
quinzenais, trabalhar as peças publicitárias para a divulgação do fórum e acompanhas as redes 
sociais (Instagram, sites do fórum e criação de novas plataformas). Sob a assessoria do projeto. 
Particpar de reuniões com a equipe de assessoria da coordenação do projeto. 
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico Departamento de Serviço social;  
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso da Faculdade de Comunicação e Artes  á partir do 4º período 
DEDICAÇÃO: 3 vezes por semana á tarde 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Não há vaga 

 
Não Beneficiário de bolsa 

2 vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Arduino para Adolescentes, 
despertando o interesse pela 

área tecnológica. 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Rosely Maria 

Velloso Campos 

ATIVIDADE: Atividades supervisionadas de: Pesquisa de conteúdo; Elaboração de Material 
Didático; Troca de experiências junto com os extensionistas ingressantes; Visitas as escolas; 
realizar oficinas em 2 escolas públicas 1 vez por semana; Participar de eventos tais como: Mostra 
Tecnológica do IPUC;  visita a escolas/; feiras e outros. 
LOCAL(IS): Na PUC Minas COREU, São Gabriel e Praça da Liberdade, Escolas Públicas: Afonso Pena 
e Maurício Murgel. 
PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando até o sétimo período de Engenharia Mecânica, Engenharia 
Aeronáutica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia de 
Controle e Automação, Engenharia de Computação e Ciência da Computação. 
DEDICAÇÃO: Terça, quinta e sexta das 14h às 18h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
4 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

8 vagas de 10 horas/semanais 
 

PROJETO: ComCiências das Minas 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Julia Esteves 

Parreira 

ATIVIDADE: Programar e realizar oficinas de experimentos de ciências com as estudantes 
da escola participantes do projeto. A frequência aproximada das oficinas será a cada 2 
semanas, 2,5 horas em uma tarde. A programação terá frequência maior, participar de 
uma visita de estudantes da escola ao Circo da Física e uma à Sala de Demonstrações, 
participar de seminários sobre mulheres nas ciências e desigualdades de gênero. Todas as 
atividades serão feitas em conjunto com as professoras extensionistas, da PUC-Minas e da 
UFMG. 
LOCAL(IS): Escola Municipal Antônio Salles Barbosa (programação na PUC e na UFMG), 
PUC-Minas e UFMG, respectivamente, 2 seminários na PUC-Minas e 2 na UFMG. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do curso de Licenciatura de Física, a partir do 1º período. 
DEDICAÇÃO: Oficinas nas sextas-feiras, das 13h às 17h e programação às terças-feiras, das 
8h às 12h (há possibilidade de mudança). 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
3 vagas de 10 horas/semanais  

 
Não Beneficiário de bolsa 

7 vagas de 10 horas/semanais  

PROJETO: Enriquecimento da 
aprendizagem para desenvolvimento 

de habilidades 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Karina Fideles 

Filgueiras 

ATIVIDADE: Atividades supervisionadas de: Planejamento, execução, monitoramento e avaliação 
de oficinas de conhecimento para crianças de 7 a 13 anos, com perfil de altas 
habilidades/superdotação; Proposição de atividades relacionadas às respectivas áreas de 
conhecimento que possam ser desenvolvidas com as crianças utilizando os diversos espaços e 
ambientes da universidade, incluindo laboratórios, complexo esportivo e museu; produção de um 
artigo científico, participação nos eventos da PROEX PUC Minas, submissão de trabalhos em 
eventos científicos dentro e fora da Universidade. 
LOCAL(IS): PUC Coração Eucarístico, sendo a concentração nos  prédios 27 e 37 – CEIVA e as 
atividades desenvolvidas em todos os espaços da universidade, a saber, laboratórios, complexo 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Não se aplica 

 
Não Beneficiário de bolsa 

Turno da manhã (8h às 11h15) 
Segundas-feiras 

07 vagas de 10 horas/semanais 



Página 12  

 
 

 

PUC Minas Coração Eucarístico 

esportivo, museu, biblioteca. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de todos os cursos: 

 do ICH (Pedagogia, Geografia, História, Letras) 

 do ICEI (Jogos Digitais, Ciência da Computação. Ciência da Informação. Ciências Atuariais.  
Engenharia de Computação. Física. Matemática. Sistemas de Informação). 

 do IPUC (Gestão da Produção Industrial, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Civil. 
Engenharia de Controle e Automação. Engenharia de Energia. Engenharia de Produção. 
Engenharia Elétrica. Engenharia Eletrônica e de telecomunicações. Engenharia Mecânica. 
Engenharia Metalúrgica. Engenharia Química) 

 do IFTDJ (Ciência da Religião, Filosofia e teologia) 

 do ICEG (Administração, Ciências Contábeis,  Ciências Econômicas) 

 do ICS (Arquitetura e Urbanismo, Ciências Sociais, Relações Internacionais, Serviço Social) 

 do ICBS (Ciências Biológicas, Biomedicina, Enfermagem, Medicina, Medicina Veterinária, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Educação Física, Nutrição) 

 da FCA (Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Cinema) 

 Psicologia 

 Direito 

 Também é um pre requisito ter disponibilidade para participar das reuniões supervisionadas 
pela coordenadora do projeto, às quintas feiras, de 15h às 17h, no prédio 25, da PUC 
Coração Eucarístico 

 
DEDICAÇÃO: Segundas-feira – de 8:30h às 11:15 OU de 13:30h às 17h / Quintas-feiras – de 15h às 
17h 

 
 

Turno da tarde (13h30 às 17h) 
Segundas feiras  

05 vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Escola de Formação de 
Autoprodutores em Processos 

Socioambientais - PROSA: linguagens 
decoloniais em assessoria técnica 

(Unid. Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Viviane Zerlotini da 
Silva 

ATIVIDADE: - Apoiar práticas de extensão, desenvolvendo junto ao coordenador plano de 
atividades extensionistas; acompanhar o processo de preparação da atividade no campo; dar 
suporte no dia da atividade; avaliar e retornar ao coordenador questões para o avanço da prática; 
 - Dar suporte a investigações tecnológicas de alunos na elaboração de trabalhos de extensão; 
- Apoiar demandas de investigação tecnológicas propostas por projetos desenvolvidos dentro da 
extensão universitária (compostagem, biodigestor, drenagem sustentável, tratamento de 
encostas) e pesquisas de iniciação científica, (materiais e processos construtivos), dentro da 
universidade ou nas comunidades atendidas; 
- Acompanhar as práticas extensionistas e registrá-las em relatórios diários de campo e em 
gravações; Transcrição das gravações;  
- Disponibilidade para o auxilio na gestão e manutenção do espaço físico e digital do Escritório de 
Integração. 
LOCAL(IS): Escritório de Integração e comunidades assessoradas pelo projeto PROSA (localizadas 
na região metropolitana de BH). 
PRÉ-REQUISITOS: Aluno(a) do curso de Arquitetura a partir do 1º (para vaga não remunerada) 3º 
período (para vaga remunerada), conhecimento básico em softwares de desenho técnico, 
desenvolvimento de tecnologias de Urbanização Sustentáve.  
Alunos do Curso de Ciências Sociais a partir do 3º período, conhecimentos básicos em 
antropologia e em DRP (diagnóstico rápido participativo) e boa comunicação em campo. Alunos da 
área de Comunicação/Jornalismo a partir do 3º período, com domínio de softwares de edição 
audiovisual, prática em revisão de textos e aspectos gráficos.  
Alunos dos cursos de Engenharia a partir do 3º período. Alunos de Geografia a partir do 3º 
período, com conhecimento em geoprocessamento, capacidade de análise ambiental, 
conhecimento em hidrologia e pedologia. 
DEDICAÇÃO: Segunda à sexta das 8h às 12h ou 13h às 18h. Estão previstas atividades eventuais no 
período noturno em reuniões com as comunidades e aos sábados em ações práticas e mutirões 
nas comunidades. Todas as vagas devem considerar disponibilidade para trabalhar aos sábados e 
realizar visitas a campo. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Arquitetura e Urbanismo  

01 vaga de 20horas/semanais 
 

Geografia, Arquitetura e 
Urbanismo, Comunicação ou 

Engenharia Civil 

01 vaga de 20horas/semanais 
 
 

Não beneficiário de bolsa 
02 vagas de 10horas/semanais 

 
Comunicação Social 

02 vagas de 10horas/semanais 
 

Geografia 
02 vagas de 10horas/semanais 

 
Engenharia Civil 

02 vagas de 10horas/semanais 
 

Arquitetura e Urbanismo 
04 vagas de 10horas/semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: IDEIAS: Incubadora de 
Desenvolvimento Economico e Social 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Osvaldo Maurício  

ATIVIDADE: Apoio em Realização de diagnósticos, análise de problemas, elaboração de projetos, 
aplicação de soluções e desenvolvimento de ações extensionistas nas comunidades (assessorias, 
eventos, oficinas de formação etc). 
LOCAL(IS): Escritórios em cada Campus e Unidades da PUC Minas 
PRÉ-REQUISITOS: Estar matriculado 
DEDICAÇÃO: de segunda a sexta-feira entre o período das 14h às 18h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Praça da Liberdade: 

01 vaga de 20 horas/semanais 
 

Coração Eucarístico: 
01 vaga de 20 horas/semanais 

 

Contagem: 
01 vaga de 20 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

Praça da Liberdade: 
6 vagas de 10 horas/semanais 

 

Coração Eucarístico: 
10 vagas de 10 horas/semanais 

 

Contagem: 
6 vagas de 10 horas/semanais 

 

Betim: 
6 vagas de 10 horas/semanais 

 

Barreiro: 
6 vagas de 10 horas/semanais 

 

São Gabriel: 
6 vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Jovem Aprendiz, realidades 
e perspectivas transformadas pelo 

conhecimento 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Marcelo Prímola 

Magalhães 
 

Obs.: PUC Virutal 

ATIVIDADE: Acolhimento dos jovens aprendizes; participação em capacitações junto ao parceiro 
CEDUC; auxiliar o professor na realização das oficinas junto aos jovens aprendizes; inserção de dados 
para acompanhamento e monitoramento da execução do projeto; apoio na elaboração de material 
para ser aplicado junto aos jovens aprendizes; participação das reuniões mensais e outras 
agendadas pela equipe do projeto; elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas; 
participar dos seminários, mesas-redondas e demais atividades relacionadas ao projeto; gravar 
vídeos com conteúdos para apresentação aos jovens aprendizes; auxiliar o educador do CEDUC e os 
professores na execução das tarefas juntos aos jovens aprendizes; ministrar sob a supervisão dos 
professores do projeto oficinas de capacitação aos jovens aprendizes; 
LOCAL(IS): Coração Eucarístico, prédio 14 (ICEG), semanalmente; CEDUC Virgílio Resi (Bairro 
Heliópolis), eventualmente. 
PRÉ-REQUISITOS: Preferencialmente alunos do ICEG, inclusive na modalidade EAD, mas está aberto 
à todos os alunos da PUC Minas.  
DEDICAÇÃO: Quintas-feiras, semanalmente, das 13h às 17h e Sextas-feiras, mensalmente, das 13h 
às 17h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

5 vagas de 10 horas/semanais 
 

PROJETO: Lições da Terra: projeto 
interdisciplinar de direitos 

étnicos. 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Mário Cleber 

Martins Lanna Júnior 

ATIVIDADE:  

 Pesquisa documental em arquivos, cartórios e pesquisa bibliográfica. 

 Trabalhos de campo em comunidades quilombolas. 

 Reuniões de trabalho da equipe. 

 Aplicação de questionários e transcrição de entrevistas. 

 Tabulação e sistematização de dados. 

 Auxiliar na elaboração de publicações. 

 Elaboração de relatórios e redação de artigos. 

 Apresentação em seminários. 
LOCAL(IS): PUC Minas  Coração Eucarístico e Comunidades quilombolas. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Geografia, Letras, História, Ciências Sociais, Educação 
Física, a partir do 1º período. 
DEDICAÇÃO: de segunda a sexta, das 08h às 12h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
6 vagas de 10 horas/semanais. 

 
Não Beneficiário de bolsa 

10 vagas de 10 horas/semanais. 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

SETOR: 
Núcleo Direitos Humanos e Inclusão 

(NDHI) 
 

COORDENAÇÃO: Professora  
Fernanda Simplício Cardoso 

ATIVIDADE: Assessoria a coordenação do NDHI em atividades como: organização dos arquivos, 
contato com os professores para ações rotineiras do núcleo, confecção de atas em reuniões do 
NDHI, registro de eventos do NDHI, participação em reuniões acompanhando o coordenador do 
núcleo, quando necessário. 
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico, Prédio 30, sala 315 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos a partir 4º período com conhecimento em pacote office (word, excell, 
power point etc.) 
DEDICAÇÃO: Preferencialmente no turno da tarde entre 13h e 18. Horário e dia a combinar. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
1 vaga de 20 horas/semanais 

(Estagiário) 
 

Não Beneficiário de bolsa 
Não se aplica 

SETOR: 
Núcleo de Teologia, Filosofia e 

Educação  
(NUTEF) 

 
COORDENAÇÃO: Professor  

Diácono Paulo Franco Taitson 

ATIVIDADE: Auxílio aos professores e funcionários do núcleo nas atividades administrativas do 
setor; apoio e organização de eventos e dos projetos de extensão vinculados ao NUTEF; orientação 
e atendimento ao público interno e externo. 
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico – Av. Dom José Gaspar, 500 Coração Eucarístico - Belo 
Horizonte, MG 
PRÉ-REQUISITOS: 1 vaga de 20 horas semanais. Alunos a partir 4º período. Conhecimento do 
Pacote Office (Word, Excel, Power point etc). 
DEDICAÇÃO: Preferencialmente no turno tarde entre 13h e 18h. Horário e dia a combinar. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
1 vaga de 20 horas/semanais 

(Estagiário) 
 

Não Beneficiário de bolsa 
Não se aplica 

SETOR: 
Núcleo do Trabalho e Produção 

(NUTRA) 
 

COORDENAÇÃO: Professora  
Tania Cristina Teixeira 

ATIVIDADE: Apoio a gestão acadêmica do NUTRA nas atividades de: atualização e alimentação de 
informações em banco de dados; prestar informações do núcleo a solicitações internas e externas; 
atendimento de demandas da coordenação e dos professores da equipe; auxilio e colaboração com 
o setor técnico-administrativo do núcleo; apoio aos eventos  e atividades da pró-reitoria de extensão 
em geral, principalmente nas áreas sobre economia financeira e solidária, entre outros. 
LOCAL(IS): Pró- Reitoria de Extensão da PUC Coração Eucarístico 
Prédio 30 – sala 300 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Economia, Contábeis, Administração , Engenharia de 
Produção, a partir do quarto período. 
DEDICAÇÃO: Segunda à Sexta, das 14h às 18h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
1 vaga de 20 horas/semanais 

(Estagiário) 
 

Não Beneficiário de bolsa 
Não se aplica 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Parlamento Jovem de 
Minas Gerais de Belo Horizonte. 

(Unid. Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Angela Maria Siman 

ATIVIDADE: - Participação nas reuniões com a equipe da Câmara municipal para discussão das 
oficinas e demais ações do projeto. 
- Participação dos encontros de formação na temática e planejamento das ações. 
- Participação das reuniões semanais de supervisão 
- Participação ativa nas oficinas com os estudantes nas escolas participantes. 
- Participação das Plenárias Municipal, Regional e Estadual. 
- Realização da Avaliação do Projeto (pesquisa quantitativa e grupos focais) 
- Elaboração dos relatórios parcial e final do projeto 
LOCAL(IS): Câmara Municipal de Belo Horizonte; PUC-Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes dos cursos de Ciências Sociais, Direito, Serviço Social, Psicologia que 
estão  no  2º período em  diante. 
DEDICAÇÃO: De segunda-feira a quinta-feira das 13h30  às 16h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
02 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

06 vagas de 5 horas/semanais 

PROJETO Parlamento Jovem Estadual. 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Alexandre Teixeira 

ATIVIDADE: Pesquisa bibliográfica e documental sobre os temas: a) política, b) formação política 
de jovens, c) discriminação étnica-racial; Elaboração de pequenos textos para formação dos 
públicos do projeto sobre esses temas; Estudo e formação na metodologia de oficinas; Elaboração 
e desenvolvimento de oficinas para os públicos do projeto e outros grupos a serem definidos ao 
longo do ano; Elaboração de relatórios semestrais de atividades; Acompanhamento das redes 
sociais do projeto; Seleção de materiais de formação complementares, a partir de pesquisa na 
internet, para os públicos do projeto; Elaboração de 1 artigo para apresentação no Seminário e 
Mostra de Extensão que será realizada em 2021. 
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico (semanal); Câmara Municipal de Belo Horizonte (3 vezes 
ao ano); Escola do Legislativo da ALMG (1 vez ao mês). 
PRÉ-REQUISITOS: Preferencialmente alunos dos cursos de Ciências Sociais, Serviço Social, 
Relações Internacionais, Direito, Psicologia, Filosofia, Comunicação Social e das Licenciaturas (a 
partir do 2º período). Exige-se disponibilidade no período da tarde (no mínimo 3 vezes na 
semana), interesse em permanecer no projeto ao longo de todo o ano, facilidade para trabalhar 
em grupos e com interesse sobre o tema formação política de jovens. É desejável conhecimento 
básico em Word, Excel e Internet. 

DEDICAÇÃO: 03 vezes na semana, das 14h às 17h (os dias da semana serão definidos após 
a seleção, de acordo com as disponibilidades dos selecionados e do professor). 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 

02 vagas de 10 horas/semanais  
 

Não Beneficiário de bolsa 

04 vagas de 10 horas/semanais  
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Programa (A)penas 
Humanos: ações interdisciplinares no 

âmbito da APAC 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Fernanda Simplício 

ATIVIDADE: Ações de promoção de Saúde nas áreas de enfermagem, fisioterapia e psicologia; 
atendimento jurídico; oficinas de comunicação, artes e espiritualidade junto aos recuperando da 
APAC Santa Luzia. 
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico, Praça da Liberdade, APAC de Santa Luzia. 
PRÉ-REQUISITOS: - Curso de Direito: alunos da unidade Praça da Liberdade a partir do 4º período. 
- Curso de Fisioterapia: alunos a partir do 5º período; 
- Curso de Psicologia: alunos a partir do 4º período  
-Para os cursos de Letras, Enfermagem, Filosofia e Publicidade e Propaganda, podem se inscrever 
alunos de qualquer período ou unidade. 
DEDICAÇÃO: Duas vezes por semana entre 13h e 18h. O aluno do Curso de Letras a dedicação é no 
período da manhã. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Total 

05 vagas de 10 horas/semanais 
sendo que 

 

02 vagas para alunos do curso de 
Direito da unidade Praça da 

Liberdade a partir do 4º período. 
 

02 vagas para o Curso de Letras; 
 

01 vaga para o Curso de Filosofia. 
 

Não Beneficiário de bolsa 
Total 

09 vagas de 10 horas/semanais 
sendo que 

 

01 vaga para alunos do curso de 
Direito da unidade Praça da 

Liberdade a partir do 4º período.  
 

02 vagas para alunos do Curso de 
Fisioterapia a partir do 5º período;  

 

03 vagas para o Curso de Psicologia 
a partir do 4º período;  

 

01 vaga para o Curso de Filosofia;  
 

02 vagas para o Curso de 
Publicidade e Propaganda. 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: LER - Leitura e escrita com 
refugiados e 

migrantes 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Sandra Maria Silva 

Cavalcante 

ATIVIDADE: Participação nas reuniões semanais de estudo, avaliação e planejamento das ações 
pedagógicas, científicas e culturais em que se baseiam o projeto. Participação nos encontros 
semanais, aos sábados à tarde, em que se realizam, em campo, as atividades de ensino de 
Português como Língua de Acolhimento, mais precisamente de desenvolvimento das habilidades 
de leitura e escrita, de fala e escuta, dos migrantes e refugiados que participam do projeto. 
Elaboração de material didático inédito para mídia impressa e digital. Elaboração de protocolos de 
acolhimento dos integrantes do projeto. Organização da secretaria geral do Projeto. Elaboração 
dos relatórios pacial e final do Projeto. 
LOCAL(IS): PUC Minas – Instituto de Ciências Humanas, prédio 6, sala 213/B e Edfífico Dom 
Cabrial, Avenida Brasil, 2023, 3º andar. 
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes dos cursos de Letras, Pedagogia, Serviço Social, Psicologia e 
Comunicação Social. 
DEDICAÇÃO: 10h semanais. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

4 vagas de 10 horas/semanais  

PROJETO: Prosperar: Engenharia Civil 
e Sanitária na Vila 

Calafate 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Geraldo Tadeu 

Rezende Silveira 

ATIVIDADE: - Confecção de pavimentos ecológicos com implantação em trecho modelo nas vielas 
da Vila Calafate, em mutirões com a participação da comunidade; 
- Desenvolvimento de postes fotovoltaicos com instalação na Vila Calafate em mutirões com a 
participação da comunidade; 
- Concepção de melhorias de construção civil para as habitações na Vila Calafate e sua execução 
em mutirões com a participação da comunidade; 
- Concepção e realização de atividades de capacitação da comunidade; 
- Participação em grupos de estudo, dinâmicas coletivas de mobilização e no desenvolvimento de 
tecnologias de engenharia de baixo custo; 
LOCAL(IS): Campus Coração Eucarístico e Vila Calafate/Vila Providência 
PRÉ-REQUISITOS: Disponibilidade para cumprimento presencial e integral da carga horária de 10 ou 
20 horas, conforme contrato firmado com o projeto, no Campus Coração Eucarístico e/ou na Vila 
Calafate.  
Haverá controle de presença, por isso, o candidato deverá realmente ter a disponibilidade 
acordada para cumprimento presencial. 
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta, das 13h30 às 17h30 ou das 14h às 18h. Reuniões as terças das 18 
às 19 horas.Sábados (eventuais, conforme agenda do projeto): de 08:00 às 17:00 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

8 vagas de 10 ou 20 
horas/semanais, conforme definido 

em entrevista com o candidato 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Providência na 
Comunidade 

(Unid. Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Sandra Maria de 
Freitas 

ATIVIDADE: Apoio no planejamento do projeto, no desenvolvimento das atividades, nas ações, 
nos processos e nos produtos do campo da Comunicação Social. 
LOCAL(IS): Nas três unidades do projeto: Vila Maria, Fazendinha e Taquaril; Casa de Francisco; 
Casa de Apoio; Lar Santa Zita e todas as unidades e campi da PUC Minas.   
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de Cinema e audiovisual, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 
Relações Públicas a partir do 2o. Período.  
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta das 08h às 12h e/ou das 14h às 18h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Não se aplica. 

 
Não Beneficiário de bolsa 

6 vagas de 10 horas/semanais. 

PROJETO: Qualidade de Vida Para 
Todos 

(Unid. Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Cláudia Barsand de 
Leucas 

ATIVIDADE: Desenvolver atividades aquáticas de forma estruturada considerando a especificidade 
de cada deficiência, formando hábitos de continuidade que contribuam para a melhoria da 
qualidade de vida dos participantes. Promover ações que possibilitem maior assistência aos 
familiares dos alunos envolvidos. 
LOCAL(IS): Complexo Esportivo da  PUC Minas 
PRÉ-REQUISITOS: O aluno deve estar cursando o 6° Período e matriculado em um dos cursos. 
DEDICAÇÃO: As atividades acontecem de Segunda a Sexta- feira, dividindo-se em dois grupos, 
(Terça /Quinta e Quarta/Sexta), no horário das 13h às 16h30. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Educação Física  

2 vagas de 10 horas/semanais 
 

Psicologia- 
1 vaga de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

Educação Física 

14 vagas de 10 horas/semanais 
 

Fisioterapia 

2 vagas de 10 horas/semanais 
 

Fonoaudiologia 

2 vagas de 10 horas/semanais 
 

Psicologia  
3 Vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Rede Incluir 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Carolina Costa 

Resende 

ATIVIDADE: Auxiliar nos processos de produção científica junto aos instrutores do Projeto Rede 
Incluir. 
Auxiliar alunos do projeto e os instrutores durante atividades em sala de aula. 
 
LOCAL(IS): PUC Minas Betim, PUC Minas Coração Eucarístico, PUC Minas São Gabriel e PUC Minas 
Barreiro. 
 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de qualquer curso, com disponibilidade para prática de extensão no 
período da tarde nas segundas, quartas e sextas no campus Betim; 
Alunos de qualquer curso, com disponibilidade para prática de extensão nas terças e quintas no 
período da manhã no campus Barreiro. 
Alunos de qualquer curso, com disponibilidade para prática de extensão nos períodos da manhã 
ou tarde para os campus do São Gabriel e Coração Eucarístico. 
 
DEDICAÇÃO: Betim: segunda, quarta e sexta das 13h às 17h 
Barreiro: terça e quinta das 8h às 12h 
São Gabriel: terça e quinta das 8h às 12h 
São Gabriel: terça e quinta das 13h às 17h 
Coração Eucarístico: terça e quinta das  8h às 12h; 13h as 17h 
Coração Eucarístico: segunda, quarta e sexta, das 8h às 12h; 13h às 17h 
Coração Eucarístico: segunda a sexta das 8h às 12h 
 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 

Betim (Turno tarde) 
1 vaga de 10 horas/semanais 

 
Coração Eucarístico (Turno Manhã) 

1 vaga de  20 horas/semanais 
 

Não Beneficiário de bolsa 
15 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Regularização Fundiária 
Plena 

(Unid. Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Eduardo Moutinho 
Ramalho 

Bittencourt 

ATIVIDADE: Direito - Pesquisa em legislação, apoio a elaboração de projeto de regularização 
fundiária e de REURB-s, orientação dos autoprodutores sobre os direitos à moradia e à cidade. 
Geografia - Elaboração de mapas em plataforma GIS, apoio na geração de ortofoto e nuvem de 

pontos, elaboração de mapas temáticos urbano, ambientais e fundiários. Apoio a realização de 
ensaios de solo e de água no território e a elaboração de laudos de análise hidrogeológico. 

Serviço Social  -Apoio na confecção de cadastro, apoio na realização de cadastro, contato e trabalho 
com autoprodutores em demandas sociais e comunitárias, acompanhamento social de famílias e 
autoprodutores. Engenharia Civil - Realização de levantamento topográfico em campo, tratamento 
de arquivos a partir de nuvem de pontos, apoio a sistematização de informações relativas a 
técnicas de urbanização sustentável, apoio a realização de experimentos sobre técnicas de 
urbanização sustentável. Arquitetura e Urbanismo  - Desenvolvimento de levantamentos sócio-
espaciais junto a autoprodutores, elaboração de mapas, análises urbanas e ambientais, estudos 
técnicos e projetos para o território autoproduzido e para soluções e dispositivos de urbanização 
sustentável. Organização de acervo técnico sobre a urbanização e a regularização das ocupações 
urbanas da região da Izidora. Apoio a realização de levantamentos de campo, reuniões de 
discussão em comunidade e junto aos órgãos públicos. Apoio na mediação de conflitos fundiários 
urbanos. Elaboração de projetos de regularização fundiária plena. 

 
LOCAL(IS): Escritório de integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da unidade Coração 
Eucarístico, atividades eventuais no período diurno e noturno nas ocupações urbanas da região da 
Izidora (bairros Baronesa e Zilah Spózito) e órgãos públicos municipais (centro de referência para 
regularização fundiária da Izidora, companhia urbanizadora de Belo Horizonte e Sub-secretaria 
Municipal de planejamento urbano). 

 

PRÉ-REQUISITOS: veja a próxima página. 
 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 

Arquitetura e Urbanismo 
01 vaga de 20 horas/semanais 

 

Geografia, Arquitetura e Urbanismo, 
Direito ou Engenharia Civil 

01 vaga de 10 horas/semanais 
 

Não Beneficiário de bolsa 

Direito 
02 vagas de 10h/semanais 

 

Geografia  
02 vagas de 10h/semanais 

 

Engenharia Civil 
02 vagas de 10h/semanais 

 

Arquitetura e Urbanismo 
04 vagas 10h/semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Regularização Fundiária 
Plena 

(Unid. Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Eduardo Moutinho 
Ramalho 

Bittencourt 

PRÉ-REQUISITOS: Graduação em curso (sem pré-requisito para inscrição e participação do processo 
seletivo, serão aceitos alunos no início do curso - 1° ou 2° semestres, no entanto, haverá prioridade 
para as vagas remuneradas e dos demais cursos para alunos que estejam cursando a graduação a 
partir do 3° período de cada curso). Para todos os cargos é desejável desenvoltura no atendimento e 
contato comunitário, interesse pelo trabalho de campo e capacidade de interação em ambiente 
multidisciplinar de pesquisa e assessoria técnica. 
1-Direito - Perfil: conhecimento ou experiência em direito ambiental, direito urbanístico e direito 
público. Desejável experiência na mediação de conflitos, em atividades na defesa de direitos difusos 
e coletivos como promotoria e defensoria. 
2-Geografia - Perfil: conhecimento em ferramentas de geoprocessamento e geodesign, experiência e 
interesse em trabalho de campo, interesse e experiência em mapeamentos coletivos e cartografias 
sociais (difusão da informação espacial junto à comunidade). Conhecimento em hidrogeologia e 
pedologia. 
3-Servico Social - Perfil: conhecimento e experiência em realização de cadastro sócio espacial, 
interesse e experiência em trabalho de campo, interesse e experiência no atendimento de 
comunidades e em processos colaborativos de discussão sobre políticas públicas e decisão sobre 
questões comunitárias. 
4- Engenharia Civil - Perfil: conhecimento e experiência em ferramentas digitais de 
geoprocessamento e/ou de programas de desenho vetorial (AutoCAD, Bentley microstation, QGis, 
ArchGis, etc), experiência e interesse em levantamentos topográfico de campo, experiência ou 
conhecimento sobre técnicas de urbanização sustentáveis 
5-Arquitetura e Urbanismo (01 remunerado 20h e 04 voluntários 10h) – desejável ter cursado a 
disciplina de estudos sócio ambientais e de planejamento ambiental urbano. 
Perfil: experiência e conhecimento de planejamento ambiental urbano, experiência em 
ferramentas digitais de geoprocessamento e/ou de programas de desenho vetorial (AutoCAD, 
Bentley microstation, QGis, ArchGis, etc), experiência em trabalho de campo em espaços 
autoproduzidos, conhecimento de políticas públicas urbanas e habitacionais de interesse social e 
regularização fundiária plena. 
DEDICAÇÃO: As atividades de extensão serão realizadas nestes horários e locais (a programação dos 
horários de cada aluno participante respeitarão as necessidades do projeto, o horário de aulas 
matriculadas e as prioridades da coordenação do projeto definidas juntamente com a equipe do 
Escritório de Integração): segunda a sexta das 8h às 12h e 13h às 18h estão previstas atividades 
eventuais no período noturno em reuniões com as comunidades e aos sábados em ações práticas e 
mutirões nas comunidades. 

Descrita na página anterior. 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Relações de gênero na 
Educação: estratégias de formações 
dos/as professores/as da educação 
fundamental da rede municipal de 

Belo Horizonte (MG) (Unid. Coração 
Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Maria Ignez Costa 
Moreira – Programa de Pós-
graduação em Psicologia. 
 
Co-Coordenaadora: Juliana Gonzaga 
Jayme – Programa de Pós-graduação 

em Ciências Sociais 

ATIVIDADE: -Participação em reuniões mensais da equipe; -Revisão bibliográfia - Análise dos livros 
didáticos do ensino fundamental - Participação nas rodas de conversa e seminários com 
professores/as e gestores da política pública de educação municipal. - Elaboração de material 
didático para atividades e reflexões que visam a promoção da equidade de gênero no contexto 
escolar.  
LOCAL(IS): - Núcleo de Educação, Cultura e Cidadania da SMED – PBH - Escolas Municipais 
localizadas nos diferentes regionais de Belo Horizonte a serem definidas ao longo da realização do 
projeto; - Na PUC Minas – Unidade Coração Eucarístico.  
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes de graduação em Ciências Sociais a partir do segundo período. 
Estudantes de graduação em Psicologia a partir do quarto período 
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta-feira. Períodos da manhã ou tarde. É desejável que os 
alunos/alunas tenham flexibilidade de horários. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 vagas de 20 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

Não se aplica 

PROJETO: Saúde bucal influenciando 
na qualidade de vida da oncologia 

pediátrica 
 

(Unid. Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: 
Soraya de Mattos Camargo 

Grossmann Almeida 

ATIVIDADE: Promover a saúde bucal dos pacientes da Fundação CAPE e contribuir efetivamente na 
saúde geral, na qualidade de vida e na sobrevida desse grupo de pacientes. Para isso, o 
extensionista devera estar hábil para colaborar oficinas e atividades em educação em saúde bucal; 
Colaborar na execssão das oficinas e wokshops elaborados; promover a avaliação intrabucal das 
crianças oncológicas e seus familiares; trabalhar com sistemas de informática básicos como 
PowerPoint, excell e Word; confecção de relatórios e vídeos sobre o projeto. Adicionalmente, 
espera-se que o extensionista consiga compreender o impacto que a saude bucal tem na saude 
geral do individuo, podendo ser sugeridas novas politicas de saude nesse grupo de crianças, 
estabelecendo o importante papel da Universidade com o poder público e a sociedade civil. 
Finalmente, sera obrigatória a participação dos extensionistas em eventos vinculados ao projeto, 
bem como participação em eventos vinculados a PROEX. 
LOCAL(IS): PUC Minas – Coração Eucaristico – Casa de Acolhida Padre Eustaquio (CAPE) 
PRÉ-REQUISITOS: Acadêmicos do curso de Odontologia aprovados na disciplina de Estomatologia I. 
DEDICAÇÃO: Na CAPE: Quarta-feira, período da tarde / PUC Minas: Outros horários, conforme a 
demanda do Projeto. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 vagas de 10 horas/semanais e  

1 vaga de 20 horas/semanais 
 

Não Beneficiário de bolsa 
3 vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Trilha do Conhecimento: 
educação, arte e cultura digital. 

 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Maria Catarina 

Rocha Oliveira de Carvalho 

ATIVIDADE: Auxílio na elaboração e organização do material de cada encontro mensal com os 
professores de Educação de Jovens e Adultos - EJA e parceiros da Secretaria Municipal de 
Educação, participação nos encontros. 
LOCAL(IS): Programa de Pós-graduação de Psicologia, SMED e Centro Cultural Banco do Brasil - 
CCBB (local de realização dos encontros mensais). 
PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando no mínimo o 3º período e ter interesse pelo tema da cultura 
digital 
DEDICAÇÃO: Os encontros se realizam mensalmente à sexta-feira de 18:30 às 21 horas. A 
organização dos encontros é realizada em dias a serem agendados previamente. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
1 vaga de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

1 vaga de 10 horas/semanais 
 

PROJETO: Universidade Sustentável: 
educação, sensibilização e 

cooperação na construção da 
sustentabilidade a partir da PUC 

Minas 
(Unid. Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Virginia Simao 

Abuhid Burkhardt 

ATIVIDADE: Apoio na organização e realização de Feiras de Produtos Orgânicos da Horta 
Universitária. Elaborar artigos científicos, trabalhos completos, resumos e outras comunicações 
em eventos internos e externos. Participar da organização da XXXIII Jornada de Biologia da PUC 
Minas. Auxiliar no desenvolvimento de protótipos e tecnologias sustentáveis pelos eixos de 
atuação do projeto. Participar de reuniões da equipe geral realizadas em intervalos quinzenais. 
Auxiliar na organização da 5ª edição do Arraiá Solidário e Cultural - Universidade Sustentável. Dar 
suporte na organização e desenvolvimento de oficinas educativas com a comunidade acadêmica e 
externa referente às tecnologias desenvolvidas pelo projeto. Apoio no mapeamento dos aspectos 
e impactos ambientais gerados no campus Coração Eucarístico da PUC Minas. Realizar visitas 
técnicas em escolas parceiras e demais entidades interessadas em reproduzir/reeditar o conceito 
de instituição sustentável preconizado neste projeto. Apresentar seminários mensais referentes às 
ações estratégicas sustentáveis desenvolvidas pelos eixos de atuação. Dar suporte na realização 
do II Fórum de Sustentabilidade da PUC Minas. Auxiliar na manutenção do Complexo Sustentável - 
horta, composteiras, jardim sensorial, sementeira, e estufa. 
LOCAL(IS): Centro de Integração para Sustentabilidade Ambiental (CISAL) – PRÉDIO 60, campus 
Coração Eucarístico. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) de todos os cursos, a partir do 2º período. 
DEDICAÇÃO: Segunda à sexta das 9h às 13h / segunda à sexta das 13h às 17h 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
11 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

25 vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Poços de Caldas 

PROJETO: Cine HarmoNise 
(Unid. Poços de Caldas) 

 
COORDENAÇÃO: Jorge Luís Massa 

 
 

ATIVIDADE: Apaio na realização de Workshop,  debates com provocações e ações por parte dos 
alunos relacionados a filmes exibidos nas unidades parceiras, elaboração e participação em 
oficinas, elaboração de relatórios de vivência e aprendizado por parte dos alunos quando em 
contato com profissionais e atendidos, confecção de guia rápido relacionada a temática debatida, 
participação em rodas de conversa a respeito dos temas propostos no projeto, entrevista com o 
público alvo e uma produção acadêmica ao final do projeto. 
LOCAL(IS): Sala de Reunião da Unidade Básica de Saúde Kennedy II – Poços - Sala de aula prédio 9 - 
PUC Minas - Campus Poços de Caldas - Auditório do prédio 1 PUC Minas - Poços de Caldas - Sala de 
Reunião de Centro de Atenção Psicossocial - Caps II - Poços 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Medicina, Psicologia e Enfermagem da PUC Minas. 
DEDICAÇÃO: Será feita reunião no início do projeto a fim de organizar da melhor forma dia e 
horário para cada aluno. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Medicina da PUC Minas Poços de 

Caldas  
02 vagas bolsistas de 10 

horas/semanais 
 

Psicologia da PUC Minas Poços de 
Calda 

01 vaga de 10 horas/semanais 
 

Enfermagem da PUC Minas Poços 
de Caldas 

01 vaga  de 10 horas/semanais) 
 

Não Beneficiário de bolsa 
Psicologia, Medicina e 

Enfermagem. 
16 vagas de 10 horas/semanais  

PROJETO: Enquanto estou na sala de 
espera: abordagem multidisciplinar e 
qualidade de vida aos pacientes em 

tratamento oncológico 
(Unid. Poços de Caldas) 

 
COORDENAÇÃO: Thatia Regina 

Bonfim 

ATIVIDADE: - Participação em reuniões/grupos de estudo: Discussão e definição das atividades do 
projeto no GAAPO e na UNACON. 
- Observação e realização de atividades: GAAPO e UNACON (paciente em tratamento oncológico). 
- Planejamento e realização de atividades de prevenção do câncer e promoção de saúde. 
- Elaboração e redação de relatórios. 
- Coleta e análise de dados.  
- Elaboração e redação de trabalhos e artigos. 
LOCAL(IS): PUC Minas; GAAPO e UNACON 
PRÉ-REQUISITOS: - Alunos regularmente matriculados nos Curso de Enfermagem, Fisioterapia, 
Medicina e Psicologia – 3º. Período em diante. 
- Disponibilidade para reuniões semanais na PUC Minas. 
- Disponibilidade para realização de atividades no GAAPO e na UNACON (Centro da cidade de 
Poços de Caldas) – Mínimo de 2 horas/semana. 
DEDICAÇÃO: GAAPO e UNACON: 2 dias na semana (por 2 horas)* 
PUC Minas: Reunião semanal (1 hora). * O dia da semana será definido em Fevereiro/2020 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
04 vagas de 10 horas/semanais 

(1 Bolsa – Medicina;  
1 Bolsa – Enfermagem;  
1 Bolsa – Fisioterapia;  
1 Bolsa – Psicologia) 

 
Não Beneficiário de bolsa 

16 vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Poços de Caldas 

PROJETO: Entre-Laços: educação 
permanente em saúde  
(Unid. Poços de Caldas) 

 
COORDENAÇÃO: Nara Pratta 

ATIVIDADE: Conduzir reuniões com equipes de saúde da Atenção Básica a partir da metodologia 
da Educação Permanente em Saúde. 
LOCAL(IS): ESF São Bento; ESF Santana; ESF Pq Esperança II.  
Obs: o aluno irá semanalmente a uma das unidades citadas. Outras unidades poderão ser 
acrescentadas ao longo do ano. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Medicina (a partir do 2º período); Alunos do curso de 
Enfermagem (a partir do 4º período); alunos do curso de Fisioterapia (a partir do 4º período); 
alunos do curso de Psicologia (a partir 7º período). 
DEDICAÇÃO: Encontros semanais nas ESF – os horários serão definidos por cada unidade (uma vez 
por semana no período da tarde com duração de 2horas).  
Reuniões de orientações acontecerão semanalmente na PUC (terças às 17h30). 
 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Psicologia 

1 vaga de 10 horas/semanais  
 

Medicina 
1 vaga  de 10 horas/semanais  

 
Não Beneficiário de bolsa 

Psicologia 
1 vaga curso de 5 horas/semanais 

 

Medicina 
2 vagas curso de 5 horas/semanais 

 

Fisioterapia  
3 vagas curso de 5 horas/semanais 

 

Enfermagem 
3 vagas curso de 5 horas/semanais 

PROJETO: Formação e atuação de 
facilitadores nos espaços dialógicos 

de solução de conflitos no âmbito dos 
conselhos tutelares de Poços de 

Caldas. 
(Unid. Poços de Caldas) 

 
COORDENAÇÃO: Maria Catarina 

Rocha Oliveira de Carvalho 

ATIVIDADE: Alunos do curso de Direito e Psicologia. Atuação como agentes que promovam o diálogo 
e a transformação dos conflitos por meio de práticas restaurativas aplicadas às demandas dos 
Conselhos Tutelares de Poços de Caldas; elaboração de relatórios e artigos/resumos expandidos; 
elaboração de material lúdico-didático; preparação de dinâmicas; coleta de dados, aplicação e 
preenchimento de questionários, participação em reuniões, participação na produção do material 
audiovisual referente ao projeto. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda. Produção do 
material audiovisual (portifólio/teaser/vídeos) referente às atividades desenvolvidas no curso do 
projeto e aos resultados alcançados. 
LOCAL(IS): PUC Minas - Campus Poços de Caldas Eventualmente nas instituições parceiras. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Direito e Psicologia do 5º ao 8º período; desenvoltura na 
comunicação e trabalhos/dinâmicas em grupo; capacidade de interação com crianças e/ou 
adolescentes; interesse nas temáticas: cultura de paz; resolução/transformação de conflitos, Direito 
da Criança e do Adolescente e Direitos Humanos. Alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda do 
5º ao 7º período. OBS: Haverá controle de presença, por isso o candidato deverá realmente ter 
disponibilidade para cumprimento da carga horária presencial (10 horas semanais). 
DEDICAÇÃO: Duas vezes por semana entre 13hs e 18hs (a combinar). 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
8 vagas de 10 horas/semanais, 

sendo: 
1 vaga - Publicidade e Propaganda  
3 vagas – Psicologia 4 vagas - Direito  

Não Beneficiário de bolsa 
10 vagas de 10 horas/semanais, 

sendo:  
1 vaga - Publicidade e Propaganda  

3 vagas – Psicologia 6 vagas - Direito 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Nosso Espaço: educação 
ambiental e mobilização social em 

saneamento básico em escola da rede 
pública de Poços de Caldas – MG 

(Unid. Poços de Caldas) 
 

COORDENAÇÃO: Daniel Fernandes 
Novaes Pimenta 

ATIVIDADE: Capacitação Continuada em Saneamento Básico; Realização das práticas semanais de 
educação sanitária e ambiental na escola; Construção e aprimoramento do material didático de 
Educação Sanitária Participativa; Implementação de um sistema de coleta de água de chuva e de 
um aquecedor solar de baixo custo; e Manutenção da horta comunitária; 
LOCAL(IS): PUC Minas Poços de Caldas; e Escola Municipal João Pinheiro 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos cursos de Engenharia Civil; Elétrica; e Produção. 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta-feira no período vespertino. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

4 vagas de 10 horas/semanais 
 

PROJETO: Planejar 
(Unid. Poços de Caldas) 

 
COORDENAÇÃO: Moacir Leomil Neto 

ATIVIDADE: 1. Criar uma roda de conversa sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos 
com mulheres, suas parcerias e outros acompanhantes na qual estarão presentes parceiros 
externos. 
2. Acolhimento individual do público alvo do projeto e orientações sobre contraceptivo. 
3. Participação de encontros com alunos, professores e equipe técnica da UBS. 
4. Elaboração do arcabouço teórico que virá a compor o relatório final com os integrantes do 
projeto. 
5. O aluno deverá participar de encontros quinzenais para capacitação em direitos reprodutivos e 
sexuais, educação sexual, planejamento reprodutivo e métodos contraceptivos. 
LOCAL(IS): Unidades Básicas de Saúde em Poços de Caldas 

PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem. 
DEDICAÇÃO: Será feita reunião no início do projeto a fim de organizar da melhor forma dia 
e horário para cada aluno. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
02 vagas de 20 horas/semanais 
05 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

30 vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Praça da Liberdade 

PROJETO: (K)LÍNICA: Direitos 
Humanos e Cidadania 

(Unid. Praça da Liberdade) 
 

COORDENAÇÃO: Ricardo Guerra 
Vasconcelos 

ATIVIDADE: Elaboração de relatórios e formulários de monitoramento e de atividades, produção de 
cartilha, possível produção ou promoção de seminário e rodas de conversa no âmbito acadêmico ou 
fora dele, Atendimento e orientação de pessoas e grupos vulneráveis e a produção de artigo científico. 
Possíveis ações de intervenção que sejam contributivas para a defesa, a luta por direitos e a 
potencialização da consciência ativa das pessoas em situação de vulnerabilidade sociais. 
LOCAL(IS): Prédio 1 – Ed. Liberdade (Campus Praça da Liberdade) - Rua Sergipe, 790 – Funcionários 
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes de Direito e Psicologia á partir do 4º período 
DEDICAÇÃO: Segunda a Sexta-Feira de 08h00 ao 12h00 e de 14h00 as 18h00 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
3 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

10 vagas de 10 horas/semanais 
 

PROJETO: A luta pelo reconhecimento 
dos direitos fundamentais das 

comunidades remanescentes de 
quilombo 

(Unid. Praça da Liberdade) 
 

COORDENAÇÃO: Matheus de 
Mendonça Gonçalves Leite  

ATIVIDADE: Apoio em assistência jurídica na efetivação dos direitos étnicos e territórios das 
comunidades quilombolas existentes no Estado de Minas Gerais, com a realização de orientação 
jurídica, de reuniões e assembleias e com a propositura de medidas judiciais para a efetivação dos 
direitos quilombolas. 
LOCAL(IS): PUC-Minas – Praça da Liberdade e PUC-Minas – Serro 
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes de Direito e Ciências Sociais da PUC-Minas 
DEDICAÇÃO: Segundas-feiras a sextas-feiras, no horário de 14:00 às 18:00 horas 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
4 vagas de 20 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

20 vagas de 10 horas/semanais  
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PUC Minas Praça da Liberdade 

PROJETO: Arquitetura, Arqueologia e 
resgate da memória coletiva: 
modelos e interfaces digitais 

aplicadas à implementação do 
Memorial de Direitos Humanos de 
Minas Gerais (Antigo DOPS/MG) 

(Unid. Praça da Liberdade) 
 

COORDENAÇÃO: Gabriela Pires 
Machado 

ATIVIDADE: Arquitetura e Urbanismo: Participação em grupo de estudos; Levantamento 
arquitetônico e fotográfico; digitalização do projeto existente; elaboração de modelo digital e físico 
(maquete) do edifício; elaboração de artigos e publicações, participação nos eventos do projeto. 
História/Ciências Sociais: Participação em grupo de estudos, levantamento de documentos e 
pesquisa de arquivo, elaboração de entrevistas com o público alvo, elaboração e edição de vídeo dos 
depoimentos e visitas ao edifício, elaboração de artigos e publicações, participação nos eventos do 
projeto. Jogos digitais: Participação em grupo de estudos; elaboração de modelo digital do edifício e 
sua reconstrução no tempo; animação e criação de simulações com base nos depoimentos das 
vítimas; elaboração de artigos e publicações, participação nos eventos do projeto. 
LOCAL(IS): Escritório de Integração do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Praça da Liberdade 
(Prédio 6 - Ed. Liberdade) 
PRÉ-REQUISITOS: Arquitetura e Urbanismo: Estudantes a partir do 4º período 
História/Ciências Sociais: Estudantes a partir do 5º período  
Jogos Digitais: Estudantes a partir do 4º período 
DEDICAÇÃO: 20h/semana: Segunda a sexta – 14h às 18h (ou a combinar) 
10h/ semana: Segunda e quinta – 14h às 19h (ou a combinar) 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Arquitetura e Urbanismo: 

1 vaga (20 horas/semanais) e  
1 vaga (10 horas/semanais) 

 

História/ Ciências Sociais:  
1 vaga (10 horas/semanais) 

 

Jogos Digitais:  
1 vaga (10 horas/semanais) 

 
Não Beneficiário de bolsa 

Arquitetura e Urbanismo:  
3 vagas (10 horas/semanais) 

 

História/ Ciências Sociais: 1 vaga 
(10 horas/semanais) 

 

Jogos Digitais:  
1 vaga (10 horas/semanais) 

PROJETO: Educação para a 
construção: práticas sociais 
compartilhadas na periferia 

metropolitana de Belo 
Horizonte. 

(Unid. Praça da Liberdade) 
 

COORDENAÇÃO: Andre Costa Braga 
Soares 

ATIVIDADE: Organização de documentação (física e digital) referente às ações do projeto. Registro de 
atividades, como reuniões, encontros, discussões, workshops e mutirões. Realização de entrevistas 
com estudantes, profissionais em assessoria técnica e moradoras e autoconstrutoras da Ocupação 
Paulo Freire. Leitura de bibliografia e discussões sobre a relação da assessoria técnica, a prática 
construtiva para o ensino de arquitetura. Concepção de linguagem e peças gráficas diagramáticas 
para a apresentação da produção do projeto. Edição de fotos e vídeos Escrita acadêmica e científica 
para a elaboração de relatórios e artigos 
LOCAL(IS): Prédio 6 – Ed. Liberdade (Campus Praça da Liberdade) - Rua Cláudio Manoel, 1.149 - 
Funcionários Instituto de Ciências Sociais (Campus Coração Eucarístico) - Av. Dom José Gaspar, 500 – 
Prédio 47, Sala 105 – Bairro Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes acima do 4o período com conhecimento em: pacote office 365 e 
Google (Drive, Docs, Sheet, etc); AutoCAD; Revit; Photoshop; Skecht up 
DEDICAÇÃO: 2hs por dia, 5 dias na semana. Disponibilidade para acompanhar eventos e visitas à 
Ocupações urbanas aos sábados de manhã (dentro da carga horária de trabalho). 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
1 vaga de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

1 vaga de 10 horas/semanais 
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PUC Minas Praça da Liberdade 

PROJETO: Ponto Jovem 
(Unid. Praça da Liberdade) 

 
COORDENAÇÃO: Adriane Maria 

Arantes de Carvalho 

ATIVIDADE: Alunos das áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Educação 
Física, Psicologia e Serviço Social: desenvolvimento e execução de oficinas relacionadas aos temas de 
gestão e de direitos da juventude; revisão de fichas de profissões. 
Alunos das áreas de Comunicação (Cinema, Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e 
Propaganda): produção de vídeos para o Guia de Profissões e sobre as atividades do projeto; 
produção de posts sobre as atividades do projeto e manutenção do conteúdo do site do projeto. 
Alunos de Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Engenharia de Software: manutenção 
do site do projeto. 
Jogos digitais: produção do áudio do jogo sobre direitos da juventude. 
LOCAL(IS): PUC Minas Praça da Liberdade, PUC Minas São Gabriel e CEDUC Virgílio Resi (parceiro do 
projeto localizado no Bairro Heliópolis) 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos a partir do 1º período dos cursos relacionados acima e de cursos correlatos. 
DEDICAÇÃO: Turno da tarde das 13h30 às 17h30h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
5 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

6 vagas de 10 horas/semanais 

 

PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: Avaliação das 
Manifestações Patológicas em Igrejas 

Tombadas 
(Unid. São Gabriel) 

 
COORDENAÇÃO: Glaucia Nolasco de 

Almeida Mello 

ATIVIDADE: Revisão bibliográfica e levantamento de dados; participação em visitas técnicas para 
inspeção visual e ensaios; apoio no desenvolvimento de relatório técnico; participação em 
desenvolvimento de artigos técnicos; participação em eventos para divulgação do projeto e 
atividades; participação em oficinas para alunos de ensino fundamental. 
Todas as descritas acima e ainda, apoio no desenvolvimento de projeto de drenagem. 
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico , PUC Minas São Gabriel e UFMG - Escola de Arquitetura 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil, a partir do 6º 
período, alunos do curso de engenharia civil que tenham cursado a disciplina Drenagem 
DEDICAÇÃO: segunda a sexta das 13h às 18 h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
4 vagas de 10 horas 

 
Não Beneficiário de bolsa 

4 vagas de 10 horas 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: Beira Linha: promovendo 
inclusão e cidadania digitais 

(Unid. São Gabriel) 
 

COORDENAÇÃO: Sandra Maria 
Silveira 

ATIVIDADE: Apaio no desenvolvimento de oficinas de informática básica, inglês, português e 
matemática. 
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel 
PRÉ-REQUISITOS: Conhecimento nas áreas das oficinas: informática, inglês, português e matemática. 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta-feira, entre 13h30 e 18h30. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
5 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

10 vagas de 10 horas/semanais 
 

PROJETO: Gestão com Pessoas no 
Terceiro Setor 

(Unid. São Gabriel) 
 

COORDENAÇÃO: Nanci das Gracas 
Carvalho Rajao 

ATIVIDADE: Assessorar a coordenação da instituição assistencial e/ou comunitária a desenvolver a 
competência e funções de gestão junto aos voluntários; Capacitar voluntários na elaboração de 
projetos que tenham impacto social na comunidade; Realizar oficinas enfocando autogestão, 
comunicação, organização de tarefas, trabalho em equipe, entre outros temas para os membros da 
associação e os moradores; Elaboração de artigo científico e diário de campo; apresentação dos 
resultados nos eventos da Extensão. 
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel, associações comunitárias localizadas nos bairros no entorno do 
São Gabriel e/ou Venda Nova. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Psicologia, a partir do 3º. Período. 
DEDICAÇÃO: Supervisão na terça feira, das 14hs às 16hs (obrigatório), segunda a sábado a combinar 
com a instituição. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Não se aplica 

 
Não Beneficiário de bolsa 

5 vagas de 10 horas/Semanais 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: MediAção Comunitária: 
Práticas comunitárias, 

restaurativas e de mediação de 
conflitos 

(Unid. São Gabriel) 
 

COORDENAÇÃO: Rubens Ferreira do 
Nascimento 

ATIVIDADE: Auxiliar no atendimento em mediação de conflitos ao público externo e em práticas 
restaurativas ao público interno e externo em demandas específicas do setor presencialmente e/ou 
por telefone. Dar suporte nas atividades desenvolvidas como: manuseio de documentos e 
organização de arquivos; redação de relatórios, confecção, conferência de planilhas e lançamento de 
dados em programas específicos. Apoio e participação em publicações, capacitações, cursos e 
Eventos de Extensão e outros eventos acadêmcos. 
LOCAL(IS): Fundação Metodista no bairro São Gabriel, PUC São Gabriel - 9sala de extensão e clinica) e 
eventualmente no Ministério Público e no CIA - Centro de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato 
Infracional 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) do Curso de Direito e de Psicologia, a partir do 1º período. 
- Desejável experiência em práticas comunitárias anteriores à universidade e/ou atuais. 
DEDICAÇÃO: Quartas (definido) e sextas (a definir) das 13h30 às 17h 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Não se aplica 

 
Não Beneficiário de bolsa 

1 vaga de 10 horas/Semanais 

PROJETO: Programação de robôs 
didáticos como ferramenta de 

motivação educacional na PUC Minas 
São Gabriel 

(Unid. São Gabriel) 
 

COORDENAÇÃO: Alexandre Teixeira 

ATIVIDADE: Apoio na elaboração das oficinas. Auxiliar os professores do projeto, organizar a 
documentação do projeto. Revisão da apostila do projeto. Produção de relatórios semanais. Execução 
das oficinas 
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel.  
PRÉ-REQUISITOS: Ser aluno do ICEI ou do IPUC. 
DEDICAÇÃO: Terça, quarta e quinta. De 13h30 até 17h30. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

2 vagas de 10 horas/semanais 

PROJETO: PUC Mais Idade São Gabriel 
(Unid. São Gabriel) 

 
COORDENAÇÃO: Simone Alves 

Nogueira 

ATIVIDADE: Apoio à coordenação do projeto na elaboração das atividades, realização de oficinas com 
os beneficiários, participação em atividades com parceiros do projeto, participação em eventos, 
reuniões e capacitações, produção de relatórios, apoio no monitoramento e avaliação do projeto, 
realização de divulgação das atividades em meios de comunicação, apoio na organização de eventos 
do projeto. 
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) dos cursos de Engenharia de Computação, Jogos Digitais, Sistemas de 
Informação, Psicologia, Comunicação e outros cursos, de preferência da unidade São Gabriel, a partir 
do 1º período. 
DEDICAÇÃO: Terça e quinta-feira, das 13h às 18h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

4 vagas de 10 horas/semanais 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: Quebrada em Rede 
(Unid. São Gabriel) 

 
COORDENAÇÃO: Marcia Mansur 

Saadallah 

ATIVIDADE: Auxiliar a coordenadora no desenvolvimento de ações potencializadoras do 
envolvimento da juventude; através da elaboração de um mapeamento cultural, participação em 
reuniões, auxílio na divulgação e construção coletiva de oficinas, capacitações, rodas de conversas 
articuladas junto a rede cultural do Barreiro, produções gráficas e audiovisuais e eventos artísticos e 
culturais.    
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico/ Vila Cemig, Conjunto Esperança e Alto das Antenas - 
Barreiro 
PRÉ-REQUISITOS: Alunas(os) do Curso de Psicologia e dos Cursos de Comunicação Social, a partir do 
5º período sem restrição de unidade acadêmica ou campus 
DEDICAÇÃO: Dedicação de pelo menos um dia da semana fixo entre 14h às 17hrs, para as reuniões 
semanais. As demais horas poderão ser organizadas de acordo com as demandas.   

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
2 vagas de 10 horas/semanais 

Psicologia e Comunicação 
Social 

 
Não Beneficiário de bolsa 

1 vaga de 10 horas - Psicologia   

PROJETO: Sonoro Despertar 
(Unid. São Gabriel) 

 
COORDENAÇÃO: Maria dos Anjos 

ATIVIDADE: Apoio para planejar, conduzir e avaliar oficinas de intervenções socioeducativas definidas 
conjuntamente com os participantes das oficinas, de modo articulado com as demandas da Coordenação 
do Projeto Sonoro Despertar: orquestra de flautas e coral, sob a supervisão da Coordenadora deste 
Projeto. Participar ativamente das reuniões de supervisão e dos monitoramentos, produzindo as 
informações necessárias, elaborando relatórios técnicos e textos científicos voltados para a construção do 
conhecimento e divulgação das ações extensionistas. 
LOCAL(IS): Centro Cultural, bairro Maria Goretti (próximo à PUC Minas do São Gabriel); PUC Minas São 
Gabriel. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos Cursos de Psicologia da PUC Minas, a partir do 2º período. 
DEDICAÇÃO: Terças e quartas-feiras – 14h às 17h; Terças e quartas-feiras – 19h às 21h. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
5 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

3 vagas de 10 horas/semanais 

 

PUC Minas Serro 

PROJETO: Ser-Inter Plus: articulações 
interdisciplinares na criação e 

promoção da rede social da cidade de 
Serro/MG. (Unid. Serro) 

 
COORDENAÇÃO: Rafael Chiari Cáspar 

ATIVIDADE: Auxiliar no atendimento ao público interno e externo em demandas específicas do 
setor/projeto presencialmente e/ou por telefone. Dar suporte nas atividades desenvolvidas como: 
visita às comunidades/instituições atendidas pelo projeto, fazer atendimento e auxiliar na assessoria 
jurídica, manuseio de documentos e organização de arquivos; confecção, conferência de planilhas e 
lançamento de dados em programas específicos. Apoio a Publicação, Cursos e Eventos de Extensão. 
LOCAL(IS): PUC Minas Serro, Comunidades/Instituições (OSC`s) da cidade do Serro e Região.  
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do Curso de Direito da PUC Minas Serro. 
DEDICAÇÃO: De Segunda à sexta feira, das 14h às 19h. O Horário pode variar conforme realização 
dos atendimentos e reuniões. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
3 vagas de 10 horas/semanais 

 
Não Beneficiário de bolsa 

3 vagas de 10 horas/semanais 
 
 

 


