
Ações de Extensão do  
Programa PUC Minas e Brumadinho  

Catálogo de ações ocorridas durante o período de 

Regime Letivo Remoto no primeiro semestre de 

2020 

Pró-Reitoria de Extensão- www.portal.pucminas.br/proex 



Título do Projeto:  
Brumas Colabora: discussões colaborativas de planejamento e gestão ambiental urbanos para promoção do 
constante acompanhamento social do Plano Diretor do Município de Brumadinho 

 
 

Objetivos da ação 
 

Diagnóstico do município e mapeamento de 
comunidades potenciais para a realização das 

discussões colaborativas.  
 
 
 

Número de extensionistas 
vinculados: 

04 

Beneficiários diretos: 
Entidades associativas, 

movimentos sociais, 
lideranças comunitárias.  

Contatos e canais de divulgação: 
brumas.colabora@gmail.com 

Pró-Reitoria de Extensão- www.portal.pucminas.br/proex 

Professores participantes: 
Lúcia Karine de Almeida (Arquitetura) e Matheus Mendonça Leite (Direito) 
 
Instituto/Faculdade:  
Instituto de Ciências Sociais (ICS) e Faculdade Mineira de Direito (FMD) 

Período: 
01/05/2020 a 15/07/2020 



Título do Projeto:  
Diagnóstico situacional, educação para saúde, vigilância, controle vetorial e zoonoses.     

 
 

Objetivos da ação 
 

Diagnóstico na área de saúde ambiental na 
região de Casa Branca e elaboração do 

questionário a ser aplicado on-line. 
 
 
 

Número de extensionistas 
vinculados: 

08 

Beneficiários diretos: 
Famílias, entidades 

associativas, animais 
domésticos.  

Contatos e canais de divulgação: 
apsgomes@pucminas.br         @parceirosdaserra 

 
Pró-Reitoria de Extensão- www.portal.pucminas.br/proex 

Professores participantes: 
Alessandra Simonini Gomes (Medicina Veterinária) 
 
Instituto/Faculdade:  
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) 

Período: 
01/04/2020 a 15/07/2020 

 



Título do Projeto:  
Ecologismo dos pobres: o cuidado/proteção dos bens da natureza a partir das perspectivas de vida não 
capitalistas  

 
 

Objetivos da ação 
 

Elaboração e oferta do curso de extensão 
“Mineração e Direitos dos Povos” para 

capacitação de lideranças sociais no exercício 
dos direitos contra a mineração predatória.  

 
 
 

Número de extensionistas 
vinculados: 

03 

Beneficiários diretos: 
Movimentos sociais e 

associações civis  

Contatos e canais de divulgação: 
ecologismodospobres@gmail.com 

Pró-Reitoria de Extensão- www.portal.pucminas.br/proex 

Professores participantes: 
Matheus de Mendonça Gonçalves Leite (Direito) 
 
Instituto/Faculdade:  
Faculdade Mineira de Direito (FMD) 

Período: 
20/04/2020 a 15/07/2020 

 

mailto:ecologismodospobres@gmail.com


Título do Projeto:  
Educação Financeira e Geração de Trabalho e Renda  

 
Objetivos da ação 

 
Realização de formações virtuais em cursos 

temáticos sobre finanças pessoais, orçamento 
familiar, geração de trabalho e renda e 

Marketing Digital para os micro e pequenos 
empresários. 

 
 

Número de extensionistas 
vinculados: 

03 

Beneficiários diretos: 
Famílias, 

indígenas/quilombolas, 
mulheres, entidades 

associativas, movimentos 
sociais, 

microempreendedores, 
desempregados.   

Pró-Reitoria de Extensão- www.portal.pucminas.br/proex 

Professores participantes: 
Tânia Teixeira, Flávio Constantino, Ario Maro de Andrade, Tânia Maria Ferreira (Ciências Econômicas) 
 
Instituto/Faculdade:  
Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais (ICEG) 

Período: 
04/05/2020 a 15/07/2020 

 

Contatos e canais de divulgação: 
https://forms.gle/Zf6h1boN7tjHA2vt6         taniacri@Hotmail.com 



Título do Projeto:  
Gestão e Comunicação de Programa PUC Minas e Brumadinho – Unindo Forças 

 
Objetivos da ação 

 
Análise, avaliação e produção de conteúdos de 

divulgação e informação nas redes sociais e 
produção de jornal impresso e on-line. Criação 

do Programa Vozes de Brumadinho 
 
 

Número de extensionistas 
vinculados: 

05 Beneficiários diretos: 
Comunidade de 

Brumadinho e projetos 
vinculados.   

Pró-Reitoria de Extensão- www.portal.pucminas.br/proex 

Professores participantes: 
Ana Teresa B. O. Britto (Fonoaudiologia) e Sandra Freitas (Publicidade e Propaganda) 
 
Instituto/Faculdade:  
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) e Faculdade de Comunicação e Artes (FCA) 
 

Período: 
03/02/2020 a 15/07/2020 

 

Contatos e canais de divulgação: 
@região_renser         facebook.com/regiaorenser        renser.com.br; Programa Vozes de Brumadinho  



Título do Projeto:  
Oficinas Psicossociais – fortalecendo vínculos familiares e comunitários em Brumadinho 

Objetivos da ação 
 

Articulação e manutenção de vínculos com as 
comunidades, realização de oficinas 

psicossociais virtuais e criação de um programa 
de rádio.  

Número de extensionistas 
vinculados: 

05 
Beneficiários diretos: 

Crianças, mulheres, jovens, 
movimentos sociais, 

entidades associativas, 
RENSER.   

Pró-Reitoria de Extensão- www.portal.pucminas.br/proex 

Professores participantes: 
Márcia Mansur, Carolina Resende, Rubens Ferreira (Psicologia) 
 
Instituto/Faculdade:  
Faculdade de Psicologia (FAPSI) 

Período: 
03/02/2020 a 15/07/2020 

 

Contatos e canais de divulgação: Programa Vozes de Brumadinho. 
@região_renser         facebook.com/regiaorenser        renser.com.br        carolinaresende.psi@gmail.com 



Título do Projeto:  
Projeto Integrado de Educação em Saúde 

Objetivos da ação 
 

Aproximação e vínculo com as comunidades por 
meio da aplicação de questionário on-line 

individual e em grupo e divulgação de 
informações sobre os cuidados em relação à 
COVID-19, por meio do programa de rádio.   

Número de extensionistas 
vinculados: 

04 Beneficiários diretos: 
Adultos, crianças, 

adolescentes e famílias de 
Brumadinho.   

Contatos e canais de divulgação: 
carlos_app@hotmail.com ; Programa Vozes de Brumadinho 

Pró-Reitoria de Extensão- www.portal.pucminas.br/proex 

Professores participantes: 
Carlos Alberto Pereira,  Adriana Diniz (Medicina), Jacqueline Reis (Fisioterapia) 
 
Instituto/Faculdade:  
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) 

Período: 
01/05/2020 a 15/07/2020 

 

mailto:carlos_app@hotmail.com

