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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
 

SELEÇÃO AMPLIADA DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE 
DE 2021 

 
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos(as) para atuarem 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 12 de fevereiro 2021 até as 23h59 do dia 28 de fevereiro de 2021. O processo seletivo destina-se ao 
preenchimento de vagas oferecidas para o 1º semestre de 2021, 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 
Uberlândia. 

 
1.2 As vagas em oferta para cada ação de extensão serão para beneficiários(as) ou não beneficiários(as) de bolsas e para os setores da 
PROEX serão para estagiários remunerados. 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 12 de fevereiro 2021 até as 23h59 do dia 28 de fevereiro 
de 2021. A inscrição é gratuita.  

 
2.3 No ato da inscrição o(a) aluno(a) deverá se candidatar para a vaga referente a apenas 01 (um) projeto, programa ou setor de extensão. O 
aluno que se inscrever em mais de uma vaga, terá considerada apenas a ultima inscrição. 
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2.4 A ausência de dados e/ou o preenchimento incorreto da ficha de inscrição acarretará no 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’): click aqui. 
(No fim do formulário o aluno deverá justificar a intenção em integrar a equipe do projeto/programa/setor no qual pleiteia a vaga) 
 

b) Participar da Formação em Extensão remota no dia 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). 
 

4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO  

 

A formação será realizada na plataforma Canvas. Os (as) alunos (as) inscritos receberão em seu login, na plataforma para o acesso à sala da 
formação em extensão, no horário selecionado. 
 

 

 

 

Dia Local Horário 

08/03/2021 

Plataforma Canvas 10:30 

Plataforma Canvas 15:10 

Plataforma Canvas 18:00 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeev83E3kLnb_qbR62UohOGjdq4LzG85WHVx0P16R_iyl26Pw/viewform?usp=pp_url
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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 22 
de março de 2021. 

 
6. CONTRATAÇÃO 

 
6.1 Os(as) alunos(as) aprovados(as) serão contratados(as) a partir de solicitação encaminhada pelo(a) professor(a) coordenador(a) à 
Secretaria  Administrativa da PROEX. As atividades terão início no dia 22 de março de 2021 ou posteriormente, de acordo com os trâmites da 
Universidade. A contratação será deferida a partir do cumprimento das regras desta Chamada. 

 
6.2 Valor atual da bolsa para extensionistas e estagiários, conforme número de horas/semanais: 

 

 20 horas semanais: R$440,00 

 10 horas semanais: R$220,00 
 

6.3 As vagas oriundas dos setores da PROEX são para estagiários remunerados de 20 horas semanais. 
 
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, 12 de fevereiro de 2021. 
 

Pró-reitoria de Extensão PUC Minas 
 

http://www.pucminas.br/proex
http://www.pucminas.br/proex
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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: Animação e 
storytelling na busca de uma 

alimentação saudável por 
adolescentes, durante a 

pandemia do Coronavírus 19. 
(Barreiro) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Claudia 

de Vilhena Schayer Sabino 

ATIVIDADE: Pesquisa bibliográfica 
Elaboração de animações e storytelling 
Levantamento de dados 
Redação de relatórios e artigo 
LOCAL(IS): Em casa 
PRÉ-REQUISITOS: Ter cursado a disciplina Fundamentos de Química aplicado à 
Nutrição no segundo semestre de 2020 
Saber trabalhar com Video Scribe 
DEDICAÇÃO: 20 horas semanais 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 20 h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

Não há vagas 

PROJETO: Engenharia 
Sustentável 
(Barreiro) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.Henrique 

Jardim Raad 
 

ATIVIDADE: Participação e apoio as atividades do projeto, entre elas: 

1) Desenvolver alternativas sustentáveis, incluindo práticas, oficinas de formação e 
intervenções em educação ambiental e educação para a sustentabilidade com as escolas 
e comunidade parceiras deste projeto, os funcionários, discentes e docentes da PUC 
Minas Barreiro, visando à redução do uso de recursos naturais e a composição de equipe 
com competências para serem reeditores do processo, utilizando mecanismos de trabalho 
presenciais ou virtuais (utilizando plataformas de apoio virtual); 
2) Implementar e incentivar o uso da composteira nas Escolas Parceiras e na unidade 
Barreiro da PUC Minas, de forma a promover a Horta Comunitária como espaços de 
articulação e integração social e de conservação, educação e sustentabilidade ambiental, 
utilizando mecanismos de trabalho presenciais ou virtuais (utilizando plataformas de apoio 
virtual); 
3) Desenvolver ações e protótipos sustentáveis para cada eixo de atuação, água, energia 
e resíduos sólidos, com base nas diretrizes previstas no Plano de Gestão Ambiental 
desenvolvido para a Unidade Barreiro, utilizando mecanismos de trabalho presenciais ou 
virtuais (utilizando plataformas de apoio virtual); 
4) Propor o desenvolvimento de materiais de construção utilizando resíduos, utilizando 
mecanismos de trabalho presenciais ou virtuais (utilizando plataformas de apoio virtual); 
5) Propor o desenvolvimento, pelos alunos de graduação e pela comunidade, de projetos 
de intervenção em praças e espaços públicos do entorno da PUC Minas – Unidade 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

05 vagas de 10 h/s  
01 vaga de 20 h/s  

 
Não Beneficiário de bolsa: 

18 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas Barreiro 
Barreiro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, utilizando 
mecanismos de trabalho presenciais ou virtuais (utilizando plataformas de apoio virtual); 
6) Monitorar as ações propostas e já executadas no projeto, utilizando mecanismos de 
trabalho presenciais ou virtuais (utilizando plataformas de apoio virtual); 
7) Desenvolver trabalhos acadêmicos e científicos no âmbito da proposta, utilizando 
mecanismos de trabalho presenciais ou virtuais (utilizando plataformas de apoio virtual). 
OBS.: Enquanto permanecerem as restrições públicas referentes às políticas de 
enfrentamento à pandemia de COVID-19, as atividades prioritariamente serão realizadas 
por meio de mecanismos virtuais, sendo as atividades presenciais, quando autorizadas 
pela instituição e pelo poder público, seguirão critérios de distanciamento e cuidados 
previstos pelos órgãos públicos de gestão. 
LOCAL(IS): a) atividades realizadas de forma remota 
b) pucminas campus barreiro (após autorização) 
c) pucminas campus coração eucarístico (após autorização) 
d) escola municipal padre flávio giammetta (escola parceira - após autorização) 
e) escola estadual dom bosco (escola parceira - após autorização) 
f) escola estadual diogo de vasconcelos (escola parceira - após autorização) 
g) áreas púbicas do entorno do campus da pucminas barreiro (praças e áreas verdes) 
h) outros locais, conforme construções desenvolvidas ao longo do projeto 
PRÉ-REQUISITOS: 1) Desenvoltura com o uso de ferramentas digitais básicas (internet, 
pacote office) 
2) Conhecimento básico de AutoCad 
3) Conhecimento básico de redes sociais Twitter e Instagram 
4) Desenvoltura para atendimento ao público 
5) Disposição para ministrar workshops, webinars e reuniões virtuais 
6) Integrar prioritariamente o corpo discente do curso de Engenharia Civil da PUCMINAS 
Campus Barreiro a partir do 2º período. 
DEDICAÇÃO: Segunda a Sexta-feira das 13:00 às 18:00 hs 
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PUC Minas Barreiro 

PROJETO: OBSERVATÓRIO 
EMPRESARIAL: fortalecimento 
das redes de cooperação para o 
enfrentamento das adversidades 

provocadas pela crise 
(Barreiro) 

 
COORDENAÇÃO: Prof. Rodrigo 

Cassimiro de Freitas 

ATIVIDADE: Realização supervisonada das atividades de planejamento, elaboração e 
acompanhamento dos 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): PUC Barreiro 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos matriculados nos cursos de graduação da unidade, 
especialmente alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. 
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta-feira nos turnos da manhã e tarde conforme 

disponibilidade. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
10 vagas de 10 h/s 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
05 vagas de 10 h/s 
05 vagas de 5 h/s 

 
 

 

PUC Minas Betim 

PROJETO: JUIZADO DE 
CONCILIAÇÃO – PARCERIA 
ENTRE PUC MINAS BETIM E 

TJMG 
(Betim) 

 
COORDENAÇÃO: GLAYS DE 

FÁTIMA SILVA GUERRA 

ATIVIDADE: A. observação das sessões de mediação – os alunos se revezam 
como observadores e como co-mediadores nas sessões realizadas e preenchem relatório 
de observação que será discutido ao final da sessão. 
B.  redação dos termos de acordo – realizada pelo co-mediador e revisado pelo 
mediador; 
C.  monitoramento: feito por aluno designado para acompanhar a eficácia dos 
acordos já realizados. 
LOCAL(IS): Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais – Unidade Betim 
PRÉ-REQUISITOS: não se aplica 
DEDICAÇÃO: de segunda a sexta-feira  
HORÁRIO: 13:00 as 17:00 horas. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
01 vagas de 20 h/s 
04 vagas de 10 h/s 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
03 vagas de 10 h/s 

 sendo 1 vaga para aluno de 
mestrado ou doutorado 

PROJETO: Previdência Social 
Rural: a efetivação da proteção 

social dos agricultores familiares e 
camponeses 

(Betim) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Rodrigo 

Alves Pinto Ruggio 

ATIVIDADE: Prestar assistência jurídica aos agricultores familiares e camponeses para 
efetivação de seus direitos previdenciários. Auxiliar no cadastramento dos segurados 
especiais no CNIS. Auxiliar na elaboração de cartilha sobre os direitos previdenciários dos 
segurados especiais. 
LOCAL(IS): Betim. Enquanto as medidas de isolamento social estiverem em vigor, as 
atividades serão realizadas por meio de plataforma digital (Microsoft Teams). 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Direito. 
DEDICAÇÃO: Reuniões às quintas-feiras, às 08:00 horas. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

10 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas Betim 

PROJETO: PUC dá Alegria 

(Betim) 
 

COORDENAÇÃO: Eduardo Carlos 
Tavares 

ATIVIDADE: • Participar das reuniões do projeto com os professores através das 

plataformas de vídeo para alinhar eixos e demandas 
• Dar continuidade à movimentação das mídias sociais do projeto visando através 
de publicações informativas, educativos e dinâmicas, incluindo lives com especialistas no 
assunto e vídeos de divulgação dos trabalhos realizados online 
• Criar um canal na plataforma Youtube para ampliar o acesso do público alvo ao 
material elaborado no formato de vídeo 
• Realizar a produção de vídeos para serem enviados as Instituições beneficiadas 
pelo projeto, enquanto perdurarem as determinações de distanciamento social e após 
determinado pelos devidos órgãos que o distanciamento está oficialmente abolido, com o 
objetivo de manter envolvido no projeto todo o público alvo que passou a acompanhar as 
mídias sociais e as atividades elaboradas pelos extensionistas 
• Realizar as visitas nas Instituições beneficiadas pelo projeto (quando forem 
liberadas pelas autoridades sanitárias locais) e elaborar materiais de divulgação das 
mesmas nas mídias sociais do projeto 
• Dar seguimento ao projeto de pesquisa qualitativa sobre a influência dos palhaços 
viajantes na atenção humanizada em saúde para crianças e idosos, elaborado de forma 
totalmente online e pronto para submissão na Plataforma Brasil 
•  Participar de eventos científicos sob a orientação dos professores coordenador e 
participante, acatando demandas da PUC Minas, bem como convites de outras 
instituições para expandir e solidificar a base do projeto 
• Participar de todo o processo de formação/capacitação para a realização das 
atividades do projeto 
LOCAL(IS): Atividades domiciliares no formato virtual enquanto durar o isolamento social 
Após o fim do isolamento social: 
1. APAE Betim – Rua Santos Dumont, Angola - Betim 
2. Centro de Especialidades Divino Braga – Rua do Rosário, Angola – Betim 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) dos cursos da área da saúde envolvidos com a 
humanização do atendimento e alunos de quaisquer cursos que possam contribuir para a 
expansão do projeto, bem como queiram vivenciar a experiência da humanização do 
cuidado 
Ter se inscrito na capacitação oferecida pela PUC Minas em seus respectivos campus e 
ter escrito uma carta de intenção a ser enviada para o e-mail daalegriapuc@gmail.com a 
ser avaliada pelos coordenadores, os seguintes pontos serão valorizados: 
1. Experiência prévia com projetos sociais, sobretudo aqueles que envolvem crianças e 
idosos 
2. Habilidades criativas para elaborar brincadeiras e materiais de entretenimento para 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Não há vagas 

 
Não Beneficiário de bolsa 

21 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas Betim 

crianças e idosos 
3. Cursos relacionados com o entretenimento, sobretudo cursos de palhaçaria, mágica e 
ventriloquismo 
4. Experiência prévia com formatação de vídeos, postagens e marketing digital 
5. Experiência prévia com crianças com necessidades especiais 
6. Habilidades musicais ou habilidades para ensinar passos de dança o público 
infantil/adulto 
7. Ter se inscrito anteriormente no PUC dá Alegria e não ter sido selecionado em edições 
anteriores 
8. Ter participado do PUC dá alegria anteriormente 
9. Apresentar novas ideias para a execução do projeto em formato online, bem como 
presencial 
10. Estar disponível para gravar vídeos, participar dos encontros e das visitas (quando 
forem autorizadas) 
Vagas abertas a partir do 1º período para quaisquer campi da PUC Minas. 
DEDICAÇÃO: Postagem de vídeos todas as quintas 
Visitas, quando autorizadas pelos órgãos de saúde, todas as quintas feiras  
Elaboração de material de divulgação digital de forma flexível ao longo da semana 
Disponibilidade para participar de reuniões em dias úteis no período da noite 

PROJETO: PUC Mais Idade – 
UnAI Betim 

(Betim) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Evanirso 
Silva Aquino 

 

ATIVIDADE: Planejamento e condução de oficinas em plataformas virtuais e/ou 
presenciais direcionadas à população idosa, elaboração de material educativo, gravação 
de vídeos, condução e orientação de práticas corporais, registro em formulários próprios, 
participação em reuniões com a equipe do projeto e elaboração de trabalho acadêmico 
para apresentação em eventos de extensão. 
LOCAL(IS): Plataformas virtuais (Google Met, Teams e WhattsApp) e salas de aula da 

PUC Minas Betim (quando autorizado retorno às atividades presenciais) 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de qualquer período, curso e campus podem concorrer à 
vaga.  
DEDICAÇÃO: Terças e quintas feiras, de 14h00 às 17h00 (reuniões semanais em horário 

a definir) 

VAGAS 

 
Beneficiário de bolsa: 

Não há vagas 
 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
4 vagas de 10h ou 20h. 
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PUC Minas Contagem 

PROJETO: CASA DA PAZ: 

dignidade e acesso à justiça 
(Contagem) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Simone 

Reissinger 

ATIVIDADE: Auxiliar no atendimento jurídico à população hipossuficiente, na Cúria 

Metropolitana de Contagem, presencialmente ou por atendimento remoto. Realização de 
sessões de conciliação e mediação, inclusive com redação dos termos de acordo. Dar 
suporte nas atividades desenvolvidas como: manuseio de documentos e organização de 
arquivos; confecção de planilhas e lançamento de dados em programas específicos. 
Apoio as atividades do projeto. 
LOCAL(IS): Cúria Metropolitana de Contagem 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Direito a partir do 4º período 
DEDICAÇÃO: Sexta-feira, de 13:00 às 18:00 horas 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
04 vagas de 10 h/s 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 

02 vagas de 10 h/s. 

PROJETO: MECÂNICA DO BEM 
NO PROJETO PROVIDÊNCIA: 
LABORATÓRIO AUTOMOTIVO 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 
(contagem) 

 
COORDENAÇÃO: Prof. Luciano 

Andrade 
 

ATIVIDADE: 1) Elaboração de propostas de projeto, quantitativo, orçamento e 
planejamento do espaço para implementação da oficina de manutenção mecânica 
automotiva. 
2) Recuperação e preparação e manutenção de veículo e motor automotivo que 
serão doados para o Projeto Providência Taquaril. 
3) Elaboração e Revisão de conteúdo para apostila para a realização das oficinas de 
manutenção mecânica de conhecimento teóricas e práticas e de vida. 
4) Adequação do espaço físico e instalação da oficina mecânica no Projeto 
Providência Taquaril. 
5) Realização da Oficina piloto de manutenção mecânica no Projeto Providência 
Taquaril. 
6) Participação na elaboração de artigo relatando a experiência desta ação na 
extensão. 
7) Participação de treinamento, reuniões de planejamento, avaliação e 
monitoramento do projeto. 
LOCAL(IS): Projeto Providência Unidade Taquaril e PUC Contagem (laboratório oficina 
mecânica) 
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes do curso de Engenharia Mecânica 
DEDICAÇÃO: 2ª a 6ª feira (período tarde) 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
01 vaga de 20 h/s 
03 vagas de 10h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

03 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas Contagem 

PROJETO: PUC MENINA 
MULHER 

(contagem) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Fabrício 
Alves de Oliveira Campos 

ATIVIDADE: atuação na produção e admistração direta ou indireta da página do 
instagram @meninamulher_puc atuação na pesquisa envolvendo saúde feminina 
produção de conteúdo acessível e de alta qualidade para a população que desejar saber 
mais sobre saúde da mulher estudo de técnicas de comunicação  verbal e não verbal 
entrevista de especialistas e outros convidados encontros presenciais nas ubss e demais 
instituições interessadas, caso haja fim ou flexibilização do regime remoto, após 
autorização de todas as instituições competentes envolvidas. 
LOCAL(IS): Virtualmente por videoconferências e publicações de várias naturezas na rede 

social do projeto presencialmente nas ubss, escolas e demais instituições autorizadas pela 
secretaria de saúde e educação de contagem ou demais municípios que manifestarem 
interesse, caso haja segurança relacionada ao fim da quarentena e com autorização prévia 
de todas as instituições envolvidas, em um segundo momento. 
PRÉ-REQUISITOS: ser aluno dos cursos superiores dos campi da PUC 
DEDICAÇÃO: 10h semanais de dedicação, com horário flexível 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
03 vagas de 10 h/s 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
09 vagas de 10 h/s 

PROJETO: Universidade Aberta 
ao Idoso- UNAI: Saúde, 

Envelhecimento e Qualidade de 
Vida PUC Minas Contagem 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Anna 

Cristina Pegoraro de Freitas 

ATIVIDADE: Preparação das oficinas presenciais ou pelo whatsapp, envio dos convites 
de todas as oficinas ofertadas para os idosos, contato pelo whatsapp com os idosos 
convidando-os a participar do projeto, organização dos cronogramas de atividades, 
contato com os alunos de outros cursos parceiros para organização das apresentações, 
confecção e envio das avaliações das oficinas, participação das reuniões com a 
coordenação do projeto, participação de todas as oficinas às segundas e quintas-feiras de 
14h às 16h, levantamento de dados das oficinas e escrita de artigo. 
LOCAL(IS): PUC Minas Contagem. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de quaisquer cursos da PUC Minas a partir do 1º período. 
DEDICAÇÃO: Segundas e quintas-feiras de 14h às 16h.  

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

03 vagas de 10 h/s 
 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
02 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

SETOR: NUPAE - Programas, 
Projetos e Pós-graduação 

(coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. ª Carolina 
Resende / Prof. ª Jane Garandy 

Barroso 

ATIVIDADE: - Monitoramento e gestão da Rotina  

- Capacitação e treinamento de pessoas  
- Implementar ferramentas digitais para o trabalho em equipe. 
- Pesquisa de levantamento bibliográfico sobre extensão universitária e impacto social 
do ensino superior. 
LOCAL(IS): Inicialmente: remoto 
Presencialmente: Pró-reitoria de Extensão 
PRÉ-REQUISITOS: Necessário domínio de Excel e Internet  
Alunos dos cursos:  
Administração, Comunicação, Engenharia de Produção ou Psicologia 
DEDICAÇÃO: Segunda-feira a sexta-feira – 4 horas por dia 

VAGAS 
 

02 vagas de estágio de 20 h/s 
remunerado 

 

SETOR: NUPAE - Setor cursos e 
eventos 

 
COORDENAÇÃO: Profª. Luciana 

Fagundes 

ATIVIDADE: Apoiar nas demandas gerais do setor/ Nupae.  Atuar junto à equipe de 
cursos e eventos em ações de:  diagnóstico, planejamento, organização, divulgação e 
realização  de cursos e eventos organizados e ou apoiados pela Proex. 
LOCAL(IS): Inicialmente : encontros remotos via Teams e ou Google meet. Com a volta à 
normalidade, atuação presencial na Pró-reitoria de Extensão. Prédio 30, Coração 
Eucarístico.   
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Comunicação Social ( Jornalismo, Publicidade e 

Relações Públicas)  a partir do terceiro período. Desejável proatividade, boa redação, 
capacidade de trabalhar em equipe, noções de planejamento, de foto, vídeo e 
conhecimento de programas de editoração eletrônica. Infraestrutura para trabalho remoto. 
DEDICAÇÃO: Segunda à sexta-feira de 14 às 18 horas 

VAGAS 
 

01 vaga de estágio de 20 h/s 
remunerado 

SETOR: NUPAE – Monitoramento 
 

COORDENAÇÃO: Profª. Viviane 
Dias 

ATIVIDADE: Auxliará no atendimento ao público interno em demandas específicas da 

Coordenação presencialmente, por e-mail e/ou por telefone. Dar suporte nas atividades 
desenvolvidas pelo Setor em relação ao acompanhamento, monitoramento e avaliação de 
atividades de extensão desenvolvidas na PUC Minas, o que demandará: o manuseio de 
documentos e organização de arquivos; o acesso e extração de dados informações so 
Sistema de Gestão de Projetos e Convênios (GPC); confecção, conferência de planilhas e 
lançamento de dados em programas específicos. 
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico - prédio 30 / sala 304 (PROEX), trabalho 
remoto (Home Office). 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos cursos de graduação da PUC Minas com 
conhecimento do pacote office(word, excel, power point, etc.), preferencialmente dos 
Cursos de Ciências Sociais, Engenharias, Administração ou Economia, com perfil proativo 
e boa relação interpessoal. Possuir computador com acesso a internet com instalação do 
pacote office para desenvolvimento das atividades em home office.  
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta-feira no período da tarde. 

VAGAS 
 

01 vaga de estágio de 20 h/s 
remunerado 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

SETOR: Programa Brumadinho 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Sandra 

Maria de Freitas 

ATIVIDADE: Apoio administrativo na coordenação dos projetos vinculados ao Programa 

PUC Minas/Brumadinho: unindo forças. E no campo, quando necessário e permitido pelas 
autoridades sanitárias e comitê Covid-19 da PUC. 
LOCAL(IS):   
Enquanto persistir o contexto da pandemia, as atividades são realizadas através de 
aplicativos e sistemas de interação remotos (whats app, google meets, teams, etc) 
Quando houver o retorno das atividade presenciais: Prédio 30 no campus Coração 
Eucarístico (regular), Brumadinho (eventual) 
PRÉ-REQUISITOS: Uso do excelle.e.demais ferramentas de gestão colono Trello; 

capacidade de escrita e monitorento de .orcamento; redação de qualidade; capacidade de 
síntese e boa organização. 
DEDICAÇÃO:  Turno da tarde 2ª a 6ª feiras  

VAGAS 
 

01 vaga de estágio de 20 h/s 
remunerado 

 
02 vagas para extensionistas 

não beneficiário de bolsa 

SETOR: Coordenação de Produção 
Acadêmica e Publicações  

 
COORDENAÇÃO: Profª. Ev'Ângela 

Batista Rodrigues De Barros 

ATIVIDADE: Atender ao público interno e externo em demandas específicas da 
Coordenação de Publicações. Dar suporte nas atividades desenvolvidas pela 
Coordenação, como: manuseio de documentos e organização de arquivos; confecção, 
conferência de planilhas e lançamento de dados em programas específicos. 
LOCAL(IS): PROEX, Prédio 30 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos cursos de graduação da PUC Minas com 
conhecimento básico do pacote office(word, excel, power point, ferramentas de revisão 
textual, etc.), de diagramação de texto, domínio da língua portuguesa oral e escrita, com 
perfil proativo e boa relação interpessoal. 
DEDICAÇÃO:  a combinar 
 

VAGAS 
 

01 vaga de estágio de 20 h/s 
remunerado 

SETOR: Assessoria de 

Comunicação  
 

COORDENAÇÃO: Fernando Avila 

ATIVIDADE: Produção de boletim informativo semanal – Agenda PUC Minas Extensão; 
- Produção de releases;  
- Redação de notícias para os canais institucionais; 
- Auxilio no gerenciamento do YouTube e Facebook da Proex;  
- Apoio em eventos da Proex;  
- Auxílio nos demais demandas do setor.   
LOCAL(IS): Remoto 
PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando entre o 3º e 6º períodos do Curso de Jornalismo 
DEDICAÇÃO: Estágio será realizado das 14h às 18h e, eventualmente, no período da 
manhã. 20 horas semanais. 
 

VAGAS 
 

01 vaga de estágio de 20 h/s 
remunerado 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

SETOR: Assessoria Acadêmica - 
Apoio ao Grupo de Trabalho de 
Ligas Acadêmicas, Empresas 

Juniores e Atléticas. 
 

 COORDENAÇÃO: Profª. Márcia 
Vallone 

ATIVIDADE: Realizar levantamento de dados junto a docentes e discentes, sob 

supervisão, com o objetivo de propor o mapeamento das Ligas, empresas juniores e DAs 
da PUC Minas, considerando sua interlocução com a Extensão; construção de planilhas 
de Excel; elaboração e redação de textos, relatórios, sínteses e também de materiais 
informativos;   
LOCAL(IS): Ambiente Remoto PUC Minas -  PROEX 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) do(s) Curso(s) da área da Saúde (ICBS), que já tenham 
cursado a disciplina de Metodologia em Pesquisa Científica, que não sejam concluintes, 
que tenham acesso e conhecimento sobre ferramentas computacionais (principalmente do 
pacote Office); que tenham postura pró-ativa, boa comunicação e organização e 
flexibilidade.    
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta das 14 às 18 horas   

VAGAS 
 

01 vaga de estágio de 20 h/s 
remunerado 

SETOR: Assessoria Administrativa 
 

 COORDENAÇÃO: Glaucineide 
Alves 

ATIVIDADE: Identificação das ações de extensão universitária que respondem aos 
requisitos dos rankings internacionais, acompanhamento do registro das iniciativas e 
pesquisa por informações das ações de extensão que possam contribuir com as respostas 
da Universidade afins ao processo de internacionalização 
LOCAL(IS): PROEX 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Relações Internacionais, Direito, Publicidade e 
Propaganda, Jornalismo, Letras, a partir do 4º período, fluência em inglês será diferencial. 
DEDICAÇÃO:  Segunda a sexta, 4 horas diárias, podendo o horário de dedicação 
ser combinado com o aluno entre o 8h e 17h. 

VAGAS 
 

01 vaga de estágio de 20 h/s 
remunerado 

PROJETO: APENAS HUMANOS - 
APAC 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Patricia 
Dayrell Neiva / Prof.ª Maria Carmem 

Schettino 

ATIVIDADE: Neste semestre as atividades serão todas virtuais síncronas ou não, até 
que haja liberaçao das autoridades sanitárias e da Universidade para retorno presencial. 
Contribuir para a efetivação e aperfeiçoamento da política pública do método APAC, 
integrando-se à rede intersetorial de atendimento ao sentenciado em cumprimento da 
pena privativa de liberdade. 
LOCAL(IS): APAC Santa Luzia 
PRÉ-REQUISITOS: Hístorico escolar, carta de intenção, alunos a partir do quarto 
período. 
DEDICAÇÃO: Turno da tarde  (reuniao mensal com a coordenaçao as quartas feiras  ou 
quintas feiras agendadas previamente) e reuniões quinzenais com os coordenadores de 
cada curso participante. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Filosofia: 01 vaga de 10 h/s  

Publicidade: 01 vaga de 10 h/s 
Enfermagem: 01 vaga de 10 h/s 

Letras: 01 vaga de 10 h/s 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
Psicologia: 06 vagas de 10 h/s 

Fisioterapia: 02 vagas de 10 h/s 
Direito:02 vagas de 10 h/s 

(alunos da unidade Praça da 
Liberdade que tenham cursado 
as disciplinas Direito penal I e II)  
Publicidade: 02 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

(para alunos da Unidade Praça 
da Liberdade) 

Enfermagem: 03 vagas de 10 
h/s 

Letras: 2  vagas de 10 h/s 

PROJETO: ALEGRIA - 
Aprendizagem de Leitura e Escrita 

Gerando Respeito, Inclusão e 
Autonomia 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Arabie 
Bezri Hermont 

 

ATIVIDADE: • Planejamento e elaboração das atividades para alfabetização e 
letramento para deficientes intelectuais na modalidade virtual. Elaboração dos Planos de 
Desenvolvimento Individuais (PDI). 
• Realização das oficinas na modalidade online.  
• Redação dos relatórios de cada oficina. 
• Avaliação das oficinas e orientação e avaliação dos PDI. 
• Reuniões com os pais, mães, professoras da PUC, sujeitos atendidos no projeto 
e monitoras. 
• Redação de relatório semestral individual. 
• Produção de artigo. 
LOCAL(IS): Neste semestre na modalidade virtual, via MEET. 
PRÉ-REQUISITOS: • Ter noções básicas de alfabetização e letramento. 
• Ter interesse em trabalhar com deficientes intelectuais. 
• Ter disponibilidade para participar do processo de capacitação, de reuniões de 
planejamento e para discussão dos casos. 
• Ter disponibilidade para elaborar as atividades. 
• Ter organização para realizar os registros escritos necessários. 
DEDICAÇÃO: 3ª e 5ª feiras das 9h às 12h. 

Para as reuniões semanais, os horários serão combinados entre coordenadoras e 
monitores. 

VAGAS 

 
Beneficiário de bolsa: 

Não há vagas 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 h/s 

PROJETO: Arduino Para Crianças e 

Adolescentes Despertando o 
Interesse Pelas Exatas e 

Tecnologia. 
(Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Rosely 

Maria Velloso Campos 
 

ATIVIDADE: • Participação do processo seletivo dos alunos 
• Acompanhamento, escolha e preparação de conteúdos e métodos a serem 
utilizados em aula 
• Preparação dos materiais didáticos em Power Point  
• Preparação das aulas práticas no THINKERCAD 
• Acompanhamento do aproveitamento dos alunos  
• Participação em aulas 
• Elaboração de relatórios mensais 
• Publicações e participação em Eventos 
LOCAL(IS): Colégios Santa Maria Unidades Nova Suiça e Floresta, aulas dadas de 
forma Remota no TEAMS. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de engenharia da PUC Minas, preferencialmente da 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
01 vaga de 10 h/ 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

10 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

Mecânica e Aeronáutica 
DEDICAÇÃO: Segunda, terça, quarta e quinta/das 13:30 às 16:30  

PROJETO: ARTE DE CUIDAR: 
apoio psicológico a idosos 

residentes e trabalhadores de ILPIs 
mineiras 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Bruno 
Vasconcelos de Almeida 

 

ATIVIDADE: - Acolhimento e apoio psicológico por meio remoto a idosos residentes nas 
ILPIs; 
- acompanhamento terapêutico online; 
- atendimento remoto a trabalhadores das ILPIs; 
- leitura e contação de estórias/histórias online; 
- grupos temáticos online, sob demanda e construídos conjuntamente, com idosos, 
funcionários das ILPIs e estudantes de Psicologia e Direito da PUC Minas;  
- criação de página no facebook e no instagran para abordagem de temáticas relativas 
aos idosos, aos trabalhadores e às ILPIs; 
- reuniões de supervisão com professores e alunos; 
- registro e produção de material relativo à experiência. 
LOCAL(IS): Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de Minas Gerais. 
Todas as atividades são online.  
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do Curso de Psicologia do Coração Eucarístico e Alunos do 

Curso de Direito da Praça da Liberdade, a partir do 4º período.  
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta, manhã ou tarde.  

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
01 Vaga de 10 h/s 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
14 Vagas de 10 h/s 

 

PROJETO: Assessoria ao Fórum de 

Entidades Socioassistenciais de 
Belo Horizonte 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Waldeir 
Eustáquio dos Santos 

ATIVIDADE: Participação em reuniões, elaboração de atas, construção de relatórios, 
contato (telefônico) com entidades, entre outras atividades. 
LOCAL(IS): PUC Coração Eucarístico – Prédio 47 
PRÉ-REQUISITOS: Ser estudante matriculado nas disciplinas de estágio 
DEDICAÇÃO: A ser definido com a coordenação 
 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
01 vaga de 10h/s 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas  

PROJETO: Engenharia Civil nas 
Cidades: Tecnologia e Inovação a 

Serviço da Sociedade 
(Coração Eucarístico) 

ATIVIDADE: Identificar as necessidades da demanda a ser atendida e elaborar um 
plano de ações necessárias para efetuar a regularização do imóvel atendido; 
Efetuar as ações de Engenharia necessárias para a realização da regularização; 
Efetuar o registro fotográfico e filmagens das atividades realizadas; 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
02 vagas de 20 h/s 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Sílvia 
Carolina Martins Braga Maciel 

Auxiliar a construção do material didático para o curso EaD. 
LOCAL(IS): Laboratório de Topografia do Coração Eucarístico; incursões técnicas para 
realização das atividades de engenharia no local escolhido; 
PRÉ-REQUISITOS: Graduação em Engenharia Civil e disciplina de Topografia já 
concluída; 
Graduação em Arquitetura, preferencialmente cursando ou já ter cursado a disciplina de 
Urbanismo; 
Graduação em Direito. 
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta, das 13:00 às 17:00, para bolsistas de 20 horas; 

De segunda a sexta, das 13:00 às 15:00, para voluntários de 10 horas. 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

4 vagas de 10 h/s. 

PROJETO: Enriquecimento da 
aprendizagem para 

desenvolvimento de habilidades 
(Coração Eucarístico) 

 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Karina 
Fideles Filgueiras 

 

ATIVIDADE: 1) Proposição de atividades para as oficinas de conhecimento, 

online, com crianças de 7 a 14 anos com perfil de altas habilidades/superdotação. 
2) Acompanhamento das atividades propostas às segundas feiras, por 
videoconferência síncrona. 
3) Participação na Reunião de equipe, às quintas feiras 
4) Participação em uma das comissões do projeto (Administrativa, Científica, 
Divulgação, Pais, Escolas) 
5) Desenvolvimento e submissão de um artigo científico no final do semestre 
LOCAL(IS): No regime remoto, através de plataformas digitais (google meet, Skype, 

teams). 
Presencialmente, no prédio 27, do campus Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: Estar matriculado entre o 2º e 7º períodos de qualquer curso de 
graduação oferecido pela PUC Minas ou estar matriculado em um programa de pós 
graduação stricto sensu oferecido pela PUC Minas e ter disponibilidade para as reuniões 
às quintas feiras de 15h às 17h. 
Alunos de todos os cursos e de qualquer campus podem se candidatar, destacamos as 
maiores demandas dos participantes, não invalidando os demais: Engenharias Química, 
Automação, Aeronáutica, Física, Matemática, Pedagogia, Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Cinema, Jogos Digitais, Ciências Biológicas, Educação Física, Medicina, 
Medicina Veterinária 
DEDICAÇÃO: Às segundas feiras de 8:30h às 11h OU de 13:30h às 17h E às quintas 

feiras de 15h às 17h 
 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
10 vagas de 10 h/s - para o 

turno da Manhã 
10 vagas de 10 h/s para o turno 

da Tarde 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Escola de Formação de 

Autoprodutores em Processos 
Sócio-Ambientais (PROSA) 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Viviane 
Zerlotini da Silva 

ATIVIDADE: Atividades: Auxílio na elaboração e organização de trabalhos relacionados 

a extensão, reuniões virtuais, registro, sistematização e compilação de dados coletados, 
cooperação nos projetos de extensão e pesquisa internos e externos à instituição, 
habilidades para estabelecer comunicação com demais estruturas do curso e externas, 
auxiliar na construção e divulgação de atividades, auxiliar na execução de demandas de 
projetos de pesquisa/extensão, construção de relatórios parciais e finais, participação na 
produção dos projetos de extensão e de pesquisa. 
Requisitos / perfil do aluno: interesse por investigação e experimentação de novas 
metodologias e práticas em 
Arquitetura e Urbanismo / Engenharia / Geografia / Comunicação, conhecimento básico de 
pacote do Office, boa desenvoltura com redação, facilidade em integrar-se a propostas 
diversas de trabalho e transdisciplinares, interesse por extensão e pesquisa, bom 
relacionamento em equipe. Necessário conhecimento em softwares de desenho, como 
CAD, REVIT, SKETCH-UP, PHOTOSHOP, INDESIGN ou ARCHGIS.  
LOCAL(IS): Home Office 
PRÉ-REQUISITOS: Ter cursado o terceiro período 
DEDICAÇÃO: Todas as manhãs ou tardes ou noites, segundo a disponibilidade do 

aluno 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
01 vaga de 20 h/s  

 
Não Beneficiário de bolsa: 

02 vagas de 10 h/s  

PROJETO: IDEIAS - Incubadora de 
Desenvolvimento Econômico com 

inovação ambiental e social 
(Coração Eucarístico) 

 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Osvaldo 
Mauricio de Oliveira 

ATIVIDADE: - Atendimento remoto à empresários Micro Empreendedores Individuais, 

pequenas empresas e da economia solidária, com assessoria em gestão e enfretamento 
à crise gerada pela COVID-19. 
- Atendimento à empreendimentos do movimento da Economia Solidária e moradores 
em situação de rua (Pastoral); 
- Atividades de assessorias aos Jovens Aprendizes no projeto de extensão CEDUC;  
- Organização do programa de startups da incubadora IDEIAS. 
LOCAL(IS): As atividades serão realizadas na modalidade remota na PUC Minas Coração 
Eucarístico, CEDUC, CDL, Fórum Economia Solidária e Pastoral de moradores em 
situação de rua.  
PRÉ-REQUISITOS: Pelo menos dois alunos extensionistas devem ser do curso de 
Ciências Contábeis. Os demais podem ser de qualquer curso.  
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta de 14h às 18hs ( com escala de revezamento) 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
05 vagas de 10h/s  
01 vaga de 20hs 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

05 vagas de 10h/s 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Jogos em sociologia: 
aprendizados e ensinamentos 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Andreia 
dos Santos 

 

ATIVIDADE: Os alunos deverão participar de grupo de estudo sobre a temática, deverão 
ajudar na elaboração de questões para os jogos, deverão desenvolver/criar e elaborar o 
jogo para a I Olimpíada (alunos dos jogos digitais) 
LOCAL(IS): Escolas e PUC Minas – atividades online 
PRÉ-REQUISITOS: Ser aluno do curso de ciências sociais e jogos digitais a partir do 5º 
período 
DEDICAÇÃO: Manhã e tarde 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
1 vagas de 20 h/s (Jogos 

Digitais) 
03 vagas de 10 h/s (Ciências 

Sociais) 
 

Não Beneficiário de bolsa: 

06 vagas de 10 h/s 
 

PROJETO: Parlamento Jovem de 
Minas (Parceria Estadual) 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Alexandre 
Eustáquio Teixeira 

ATIVIDADE: O projeto visa apoiar a realização do Parlamento Jovem de Minas no 
estado de Minas Gerais. Para tanto, os extensionistas serão preparados para atuar na 
investigação, estudo e produção de materiais (textos, cartilhas, pequenos vídeos, entre 
outros) sobre os temas do projeto que são: formação política de jovens, fortalecimento 
da democracia e meio ambiente. Os extensionistas deverão acompanhar e interagir com 
participantes do projeto em suas redes sociais e apoiar, quando demandados, com a 
supervisão docente, iniciativas desenvolvidas pela coordenação estadual – ALMG. 
Deverão, necessariamente, participar de reuniões semanais de supervisão, elaborar 
relatórios de atividades, participar do Seminário e Mostra de Extensão da PUC Minas e 
elaborar trabalho acadêmico contendo uma reflexão sobre a experiência no projeto. 
LOCAL(IS): A previsão para o primeiro semestre é para a continuidade das ações de 
forma remota. Dessa forma serão utilizadas ferramentas para a orientação e 
acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos extensionistas (whats app, e-mail, 
plataforma teams ou google meats), assim como reunião com a coordenação estadual do 
projeto (ALMG) e as Câmaras Municipais parceiras do projeto. Assim que for possível o 
restabelecimento das atividades presenciais, as atividades ocorrerão nos mesmos 
espaços utilizado na edição de 2019: Sala de supervisão do projeto no prédio 47 (PUC 
Minas), reuniões com a coordenação estadual na ALMG, atividade de acompanhamento 
do PJ de Minas em BH (Câmara Municipal de Belo Horizonte), apoio e acompanhamento 
de atividades do PJ de Minas nas dependências da Escola do Legislativo e ALMG.  
PRÉ-REQUISITOS: • 1 vaga (10h - beneficiário de bolsa) e 1 vaga (10h – não 
beneficiário de bolsa): discentes do curso de comunicação social, que já tenham cursado 
disciplinas do campo das ciências sociais, disponibilidade para atuação no projeto nos 
períodos informados, conhecimento em produção de conteúdo para mídias digitais e 
redes sociais. Disponibilidade e compromisso para permanecer no projeto até o mês de 
novembro. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
04 vagas de 10h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

02 vagas de 10h/s 
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• 3 vagas (10h – beneficiário de bolsa) e 1 vaga (10h – não beneficiário de bolsa): 
discentes dos cursos de ciências sociais, relações internacionais, geografia, ciências 
biológicas ou direito, que já tenham cursado disciplinas do campo das ciências sociais. 
Disponibilidade para atuação no projeto nos períodos informados. Vocação para 
atividades de pesquisa, estudo e produção de textos. Desejável conhecimento sobre a 
temática meio ambiente ou política ambiental. Disponibilidade e compromisso para 
permanecer no projeto até o mês de novembro. 
DEDICAÇÃO: As atividades do projeto podem ocorrer no final dos períodos da manhã 
(10h00 às 12h00) e nos períodos da tarde (14h00 às 18h00). Assim, os candidatos 
devem ter disponibilidade, compatível à carga horária da vaga pretendida, no período da 
manhã, no período da tarde, ou em ambos. As reuniões semanais de supervisão serão 
agendadas de acordo com a disponibilidade da equipe do projeto e dos candidatos 
selecionados. 

PROJETO: Parlamento Jovem de 

Minas Gerais em Belo Horizonte 
(Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Angela 

Maria Siman 
 

ATIVIDADE: Participação em oficinas, plenárias, reuniões. Realização de avaliações 
LOCAL(IS): Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas em função do momento muitas 
as atividades serão desenvolvidas por meio sistema remoto. 
PRÉ-REQUISITOS: São 5 extensionistas, sendo 1 bolsita e e 4 voluntários,  
devidamente matriculados nos cursos dos Institutos de  Ciências Sociais e  de Ciências 
Humanas e no curso de  Comunicação. 
DEDICAÇÃO: Quinta-feira de 13:00 às 18:00 horas 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

01 vaga de 10 h/s (5 horas junto 
com os não bolsistas e as 
outras 5 horas em dias e 

horários variados) 
 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
04 vagas de 05 h/s 

PROJETO: Projeto Elas: no âmbito 
da APAC feminina 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Patricia Dayrell 
Neiva / Maria Carmem Schettino 

ATIVIDADE: Neste semestre as atividades serão todas virtuais síncronas ou não, até 
que haja liberaçao das autoridades sanitárias e da Universidade para retorno 
presencial.Contribuir para a efetivação e aperfeiçoamento da política pública do método 
APAC, integrando-se à rede intersetorial de atendimento ao sentenciado em 
cumprimento da pena privativa de liberdadede recuprandas da APAC BH 
LOCAL(IS): APAC  BH 
PRÉ-REQUISITOS: Historico escolar, alunos do curso de direito coreu que já tenham 
cumprido as disciplinas penal I e II. 
DEDICAÇÃO: Quintas feiras periodo manha 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

Nao há vagas 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
04 vagas de 10 h/s 
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PROJETO: PROJETO LER – 
Leitura e escrita com refugiados e 

migrantes 
(Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Sandra 

Maria Silva Cavalcante 

ATIVIDADE: Participação do processo de planejamento, avaliação e desenvolvimento 

de oficinas de aprendizagem de Língua Portuguesa e de Cultura Brasileira, em turmas 
de nível intermediário, intermediário avançado e avançado. Apoio às ações pedagógicas 
e culturais desenvolvidas no âmbito do projeto, na modalidade remota, através do 
ambiente institucional CANVAS-PUC Minas Virtual. Participação em outras formas de 
interação, com objetivos pedagógicos e culturais, de maneira síncrona e assíncrona, 
especialmente, via WhatsApp e outros ambientes digitais 
LOCAL(IS): Em meio digital 
PRÉ-REQUISITOS: Habilidades de comunicação oral e escrita, face a face e via meios 

digitais. Capacidade de trabalho em grupo. Disponibilidade para o processo de formação 
pedagógica e cultural comprometido com a agenda dos Direitos Humanos, da Cultura da 
Paz e da Cidadania Global. 
DEDICAÇÃO: O grupo se reúne em dias e horários diferentes, a depender da 

disponibilidade dos participantes do projeto, nos turnos da manhã e da noite. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

Não há vaga  
 

Não Beneficiário de bolsa: 
05 vagas de 10 h/s  

PROJETO: Projeto Qualidade de 
Vida Para Todos 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Cláudia 
Barsand de Leucas 

ATIVIDADE: Auxílio no desenvolvimento de intervenções relacionadas a área de 
atuação com o aspecto multidisciplinar. Aplicar conhecimento e desenvolver mídias, 
estabelecer um diálogo com a formação dos discentes e inserir no contexto da pessoa 
com deficiência e seus familiares. 
LOCAL(IS): Complexo Esportivo – Puc Minas Coração Eucarístico  
PRÉ-REQUISITOS: Cursos de Educação Física, Fisioterapia e Psicologia  - Cursando a 
partir do 6° período  
Cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Fonoaudiologia – Cursando a partir 
do 4° período. 
DEDICAÇÃO: Terça e Quinta-feira de 13:00 às 16:30 horas  
Quarta e Sexta-feira de 13:00 às 16:30 horas  

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vaga  

 
Não Beneficiário de bolsa: 

Curso de Educação Física - 2 
vagas de 10 h/s  

Curso de Psicologia – 2 vagas 
de 10 h/s 

Curso de Fonoaudiologia – 6 
vagas de 10 h/s 

Curso de Fisioterapia – 6 vagas 
de 10 h/s 

Curso de Publicidade e 
Propaganda – 2 vagas de 10 h/s 
Curso de Jornalismo – vagas de 

10 h/s 
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PROJETO: PUC INCLUSIVA 
(Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Carolina 

Costa Resende 

ATIVIDADE: Desenvolvimento de site e plataforma digital, comunicação via 
internet/mídias, auxiliar os instrutores durante as aulas. Auxiliar também em pesquisas 
para  inovação inclusiva dentre outras atividades. 
LOCAL(IS): Remoto 
PRÉ-REQUISITOS: Serem dos cursos de: 01 Comunicação para o site, mídias,  01 
ciência da computação para atividades na plataforma digital, 01 Administração, 01 
educação física e 01 Pedagogia para demais atividades. 
DEDICAÇÃO: de segunda a sexta feira, pela manhã (no caso do extensionista da 

pedagogia, educação física e administração) e a manhã ou tarde na área de 
comunicação e ciência da computação. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

05 vagas de 20h/s 
 

Não Beneficiário de bolsa 
Não há vaga  

 

PROJETO: Regularização Fundiária 
Plena 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Eduardo 
Moutinho Ramalho Bittencourt 

ATIVIDADE: Atividades: Auxílio na elaboração e organização de trabalhos relacionados 
a extensão, reuniões virtuais, registro, sistematização e compilação de dados coletados, 
cooperação nos projetos de extensão e pesquisa internos e externos à instituição, 
habilidades para estabelecer comunicação com demais estruturas do curso e externas, 
auxiliar na construção e divulgação de atividades, auxiliar na execução de demandas de 
projetos de pesquisa/extensão, construção de relatórios parciais e finais, participação na 
produção dos projetos de extensão e de pesquisa. 
Requisitos / perfil do aluno: interesse por investigação e experimentação de novas 
metodologias e práticas em 
Arquitetura e Urbanismo / Engenharia / Geografia / Comunicação / Ciências Sociais / 
Serviço Social, conhecimento básico de pacote do Office, boa desenvoltura com 
redação, facilidade em integrar-se a propostas diversas de trabalho e transdisciplinares, 
interesse por extensão e pesquisa, bom relacionamento em equipe. Desejável 
conhecimento em softwares de desenho, como CAD, REVIT, SKETCH-UP, 
PHOTOSHOP, INDESIGN, QGIS ou ARCHGIS. 
LOCAL(IS): Home Office 
PRÉ-REQUISITOS: Ter cursado o terceiro período 
DEDICAÇÃO: Todas as manhãs ou tardes ou noites, segundo a disponibilidade do 
aluno 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

Não há vaga  
 

Não Beneficiário de bolsa 
02 vagas de 10h/s 
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PROJETO: Relações de Gênero na 

Educação: Estratégias de Formação 
dos/das Professores/as da 

Educação Fundamental 
(Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Profª Maria Ignez 

Costa Moreira 

ATIVIDADE: Participação nas reuniões mensais da equipe.  
Elaboração de material didático-pedagógico para a formação das 
professoras/professores das escolas municipais  
Acompanhamento das atividades da SMED no Comité de Monitoramento das atividades 
do Plano 50/50 de promoção da equidade de gênero – ONU Mulheres.  
Participação na elaboração do material de apoio didático para o desenvolvimento das 
reflexões sobre a equidade de gênero nas escolas. 
LOCAL(IS): Em razão das restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Coronavirus 

19, as atividades de seminários e reuniões têm sido realizadas de modo remoto. 
PRÉ-REQUISITOS: Habilidade para o desenvolvimento de atividades grupais. 
DEDICAÇÃO: Flexibilidade de horários. Os seminários e reuniões acontecem em dias e 
horários alternados, segundo a disponibilidade do público alvo (Professores/Professoras, 
Coordenadoras/es pedagógicos da rede municipal de ensino e técnicos do Núcleo de 
Educação, Cidadania e Cultura da SMED. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
02 vagas de 10h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa 

Não há vaga  
 

PROJETO: Saúde bucal 
influenciando na qualidade de vida 

da oncologia pediátrica 
(Coração Eucarístico) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Soraya de 

Mattos Camargo Grossmann 
Almeida 

ATIVIDADE: Restabelecer, promover e manter a saúde bucal de crianças oncológicas 
assistidas na CAPE, através da realização de atividades como palestras, oficinas e jogos 
de educação em saúde bucal para as crianças e seus responsáveis. Orientação dos 
responsáveis quanto à correta prática de higienização bucal das crianças. Levantar 
necessidades odontológicas das crianças e referenciá-las à clínica de odontologia infantil 
da PUC-MG para que seja realizada abordagem odontológica pré e durante o tratamento 
anti-neoplásico, bem como de seus efeitos colaterais bucais.  
LOCAL(IS): CAPE – Casa de Acolhida Padre Eustáquio 
Alameda Ipê Branco, 28. São Luiz. BH 
PUC-MG Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: Acadêmicos de odontologia aprovados na disciplina de 

estomatologia 1. 
Cape: Quartas-feiras à tarde/ atividades remotas semanais a agendar 
DEDICAÇÃO: PUC-MG: Outros horários conforme demanda do Projeto. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
01 vaga de 20h/s 
04 vagas de 10h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

Não há vaga  
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PROJETO: Tecnologias de 
Urbanização Sustentável 

(Coração Eucarístico) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Tiago 
Castelo Branco 

ATIVIDADE: Atividades: Auxílio na elaboração e organização de trabalhos relacionados 

a extensão, reuniões virtuais, registro, sistematização e compilação de dados coletados, 
cooperação nos projetos de extensão e pesquisa internos e externos à instituição, 
habilidades para estabelecer comunicação com demais estruturas do curso e externas, 
auxiliar na construção e divulgação de atividades, auxiliar na execução de demandas de 
projetos de pesquisa/extensão, construção de relatórios parciais e finais, participação na 
produção dos projetos de extensão e de pesquisa. 
Requisitos / perfil do aluno: interesse por investigação e experimentação de novas 
metodologias e práticas em 
Arquitetura e Urbanismo / Engenharia / Geografia / Comunicação, conhecimento básico 
de pacote do Office, boa desenvoltura com redação, facilidade em integrar-se a 
propostas diversas de trabalho e transdisciplinares, interesse por extensão e pesquisa, 
bom relacionamento em equipe. Necessário conhecimento em softwares de desenho, 
como CAD, REVIT, SKETCH-UP, PHOTOSHOP, INDESIGN ou ARCHGIS. 
LOCAL(IS): Home Office 
PRÉ-REQUISITOS: Ter cursado o terceiro período 
DEDICAÇÃO: Todas as manhãs ou tardes ou noites, segundo a disponibilidade do 

aluno 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
01 vaga de 20 h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

02 vagas de 10 h/s 

PROJETO: UNIVERSIDADE 
SUSTENTÁVEL: Educação, 

sensibilização e cooperação n a 
construção da sustentabilidade a 

partir da PUC Minas 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Virginia 

Simão Abuhid 

ATIVIDADE: Apoio as atividades de manutenção do complexo sustentável 

Produção de conteúdos e mídias relativas a temática e ações do projeto 
Organização de eventos 
Apoio às iniciativas de ensino e pesquisa vinculados ao projeto  
LOCAL(IS): Complexo Sustentável – PUC MINAS COREU 
PRÉ-REQUISITOS: alunos de cursos vinculados ao instituto de ciências biológicas e da 
saúde (3 vagas) alunos de outros cursos/institutos (2 vagas) 
DEDICAÇÃO: A definir 
 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

05 vagas de 10 h/s 
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PROJETO: Acolher: uma visão 
humanizada do envelhecimento 

(Poços de Caldas) 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Maria 
Imaculada Ferreira Moreira Silva 

ATIVIDADE: Atendimento ao público-alvo (idosos) em demandas específicas 

presencialmente e/ou por telefone. Dar suporte nas atividades desenvolvidas como: 
realização de avaliação, orientações de exercícios físicos para população idosa assistida, 
criar vídeos de orientação, colaborar com a monitorização e a avaliação das ações 
propostas, elaborar relatórios, elaborar documentos científicos, participar de eventos da 
ProEx para troca de experiência, manuseio de documentos e organização de arquivos; 
confecção, conferência de planilhas e lançamento de dados em programas específicos. 
Apoio as  atividades do projeto. 
LOCAL(IS): Clínica de Fisioterapia da PUC-Minas , campus Poços de Caldas e Associação 

Damas de Caridade Asilo São Vicente de Paula 
PRÉ-REQUISITOS: Os extensionistas beneficiários de bolsa devem estar cursando 
disciplinas do 5 período de fisioterapia em diante. 
Os extensionistas não beneficiários de bolsa devem estar cursando disciplinas do 3 
período de fisioterapia em diante. 
DEDICAÇÃO: Segunda e Quarta-feira  das 13  até 18h 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

04 vagas de 10 h/s  
 

Não Beneficiário de bolsa: 
08 vagas de 10 h/s 

 

PROJETO: Direito e Cidadania 

como meios de superação da 
Pandemia 

(Poços de Caldas) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Bruno 
Fraga Pistinizi 

ATIVIDADE: Os alunos extensionistas desenvolverão em conjunto com os professore 
participantes e a coordenação do projeto de extensão a produção de videoaulas piloto e 
materiais escritos (slides, quadros-resumo ou mapas mentais) das unidades de ensino de 
cada um dos três eixos estruturadores do projeto quais sejam: “Eixo: Direitos Humanos e 
Fundamentais”; “Eixo: Estatuto da Criança e do adolescente”; “Eixo: Aluno como agente 
transformador”. Os alunos extensionistas serão divididos em três equipes conforme a 
disponibilidade e familiaridade com o conteúdo de cada um dos eixos do projeto. 
LOCAL(IS): Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida 
PRÉ-REQUISITOS: O extensionista deverá ser aluno regular do Curso de Direito da PUC 
Minas, matriculado a partir do 4º período. 
DEDICAÇÃO: Disponibilidade do extensionista ao menos 2 (dois) dias por semana 
durante 2 (duas) horas (uma hora em cada dia). Haja vista a divisão dos extensionistas 
em equipes, ocorrerá flexibilidade na participação dos extensionistas mediante diálogo 
com a coordenação do projeto. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

02 vagas de 10 h/s  
 

Não Beneficiário de bolsa: 
20 vagas de 10 h/s 
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PROJETO: Entre-Laços e nós: 
Educação Permanente em saúde 

(Poços de Caldas) 
 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Nara 
Pratta 

ATIVIDADE: -Desenvolver ações de Educação Permanente em Saúde junto às Unidades 
de Saúde da Família; 
-Produzir materiais, alinhados com as demandas emergentes da Atenção Básica, para 
divulgação nas redes sociais do projeto; 
-Produzir materiais acerca de temas articulados com a agenda nacional de saúde (dia 
internacional da mulher; dia mundial da saúde...); 
-Participar ativamente de reuniões semanais com a equipe do projeto. 
LOCAL(IS): -PUC MG, campus Poços de Caldas (em caso de possibilidade das reuniões 
presenciais do projeto); 
-Unidades de Saúde da Família do município de Poços de Caldas (ESF Philadélphia; 
Chácara Alvorada e Estância São José). *No caso de impossibilidade, pelo município, de 
reuniões presenciais, as mesmas acontecerão virtualmente. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Psicologia, Enfermagem, Medicina e 
Fisioterapia que tenham cursado disciplinas sobre Políticas Públicas e a Rede Pública de 
Saúde, e que possuam disponibilidade para participação das reuniões semanais do 
projeto e atividades solicitadas. 
DEDICAÇÃO: -Quartas às 18h00 (reunião semanal da equipe) 
-Reuniões quinzenais de 1h30min nas unidades (dias e horários definidos pelas unidades) 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

06 vagas de 10 h/s 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
09 vagas de 10 h/s 
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PROJETO: HABITARE – 
Assistência técnica para 

autoconstrução habitacional para 
famílias de baixa renda na cidade 

de Poços de Caldas/MG 
 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Juliana 

De Nardin 

ATIVIDADE: Tanto os alunos bolsistas, quanto os alunos voluntários, estarão inseridos 

nas seguintes atividades: 
• Revisão teórica voltada ao tema da habitação e do modelo de autoconstrução no 
Brasil; 
• Entendimento de demandas que chegam ao Departamento de Projetos e 
Desenvolvimento Habitacional relacionadas ao acompanhamento da construção de 
moradia de famílias de baixa renda; 
• Revisão de material de apoio (Especificações Mínimas Construtivas), 
disponibilizado pelo Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional para 
concessionários; 
• Acompanhamento da construção de moradias executadas segundo prática de 
autoconstrução em Poços de Caldas; 
• Participação em seminários e outros eventos de Extensão. 
LOCAL(IS): Orientação, acompanhamento do projeto: Reuniões via Teams 
PRÉ-REQUISITOS: Atividades práticas do projeto: Departamento de Projetos e 
Desenvolvimento Habitacional da cidade de Poços de Caldas, e bairros da cidade 
atendidos pelo projeto 
DEDICAÇÃO: Alunos do curso de Engenharia Civil, preferencialmente a partir do 5° 
período  

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

02 vagas de 20 h/s  
 

Não Beneficiário de bolsa: 
02 vagas de 10 h/s 

PROJETO: Nosso Espaço: 
Educação ambiental e mobilização 
social em saneamento básico em 
escola da rede pública de Poços 

de Caldas – MG 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Daniel 
Fernandes Novaes Pimenta 

 

ATIVIDADE: Atividades a serem realizadas pelo(s) extensionista(s)  

Parte Prática: Elaboração do plano de monitoramento e ação para:  • O funcionamento 
continuado da horta comunitária;  • A Construção do sistema de coleta de água de chuva; 
e  • A Construção do aquecedor solar de baixo-custo.  
 Parte Teórica: • Estudo direcionado dos conceitos de saneamento básico por meio de 
aulas expositivas, debates e revisão bibliográfica; • Apresentação dos seminários  
acadêmicos; e • Construção de forma coletiva material didático de Educação Sanitária 
Participativa.  
LOCAL(IS): Parte Teórica: Reuniões via Teams Parte Prática de execução: Escola 
Municipal João Pinheiro (R. José Bernardo, 280 - Country Club) 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Engenharia Civil 
DEDICAÇÃO: 10 horas semanais em dias a combinar.   

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

4 vagas de 10 h/s 
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PROJETO: Projeto PLANEJAR 
(Poços de Caldas) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Ângela 

Borges de Carvalho Campos 

ATIVIDADE: Etapa I: Encontros quinzenais com os alunos selecionados para treinamento 

nos temas: interdisciplinaridade, determinantes sociais do processo saúde-adoecimento, 
elaboração de planos terapêuticos colaborativos/participativos, direitos reprodutivos e 
sexuais, educação sexual, planejamento reprodutivo, métodos contraceptivos e outros 
temas a serem definidos a partir da demanda no decorrer do projeto. De forma intercalada 
serão realizados encontros mensais para planejamento das ações e elaboração do 
arcabouço teórico que virá a compor o relatório final e produção científica realizada pelos 
acadêmicos.  
Etapa II: Intervenções bimestrais nas UBS para treinamento da equipe interprofissional e 
residentes de Ginecologia e Obstetrícia. Momento no qual estes atenderão as pacientes 
interessadas em participar do projeto após as rodas de conversa. 
 Etapa III: Rodas de conversa e acolhimentos individuais bimestrais com a presença de 
mulheres, suas parcerias e outros acompanhantes, além de parcerias externas do projeto 
e discentes. Obs: Na vigência da pandemia, as etapas enumeradas acima seguirão as 
alterações propostas no item 5.2. e suas etapas, obedecendo obrigatoriamente as 
medidas sanitárias de contenção da disseminação da COVID-19 e de distanciamento 
social. Acontecendo preferencialmente de forma remota(telemedicina, Google Meets, via 
telefone).  
Etapa IV: Mensalmente serão estudados os instrumentos de avaliação dos objetivos do 
projeto, a fim de gerar dados para monitoramento, relatório final e para a produção 
acadêmica dos discentes. Além disso, haverá a elaboração de uma revisão sistemática 
sobre a temática do projeto. 
LOCAL(IS): Unidades Básicas de Saúde de Poços de Caldas 
Na vigência da pandemia, treinamentos ocorrerão online e o acolhimento de mulheres via 
telefone ou telemedicina. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Psicologia, Enfermagem e Medicina. Participação 
no treinamento oferecido pela PROEX. Participação em entrevista de seleção com a 
coordenadora do projeto. Cumprimento das demandas de avaliação e monitoramento 
solicitadas. 
DEDICAÇÃO: Dias e horários serão posteriormente pactuados com o grupo 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 20 h/s  
5 vagas de 10 h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa 

5 vagas de ?? h/s 
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PUC Minas Praça da Liberdade 

PROJETO: A luta pelo 
reconhecimento dos direitos 

fundamentais das comunidades 
remanescentes de quilombo 

(Praça da Liberdade) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Matheus 
de Mendonça Gonçalves Leite 

 

ATIVIDADE: - Auxiliar na realização de diagnóstico das políticas públicos destinadas às 
comunidades quilombolas no Estado de Minas Gerais. Auxiliar na construção de propostas 
de aperfeiçoamento de políticas públicas destinadas às comunidades quilombolas. 
 
- Auxiliar na realização de curso de formação em direitos étnicos e territoriais para as 
comunidades quilombolas do município do Serro. Auxiliar na construção de cartilhas sobre 
os direitos das comunidades quilombolas. 
 
- Auxiliar no acompanhamento dos procedimentos administrativos de certificação e de 
titulação coletiva de comunidades quilombolas. 
LOCAL(IS): - As ações extensionistas serão realizadas em Belo Horizonte e Serro. Enquanto 
perdurar as medidas de isolamento social, as ações extensionistas serão realizadas via 
plataforma da Microsoft Teams. 
PRÉ-REQUISITOS: - Matrícula em qualquer período dos cursos de Direito e Ciências 

Sociais. 
DEDICAÇÃO: As reuniões serão realizadas nas quintas-feiras, às 14:00 horas. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas  

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
09 vagas de 10 h/s 

PROJETO: Construindo Pontes 

(Praça da Liberdade) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Paulo 
Henrique Maciel Barbosa 

ATIVIDADE: Auxílio nos encontros (on-line e presenciais) para o desenvolvimento das 
oficinas de construção de maquetes de pontes em palito de picolé com os assistidos da 
unidade da APAE Belo Horizonte. Realização de vídeos instrutivos para a execução da 
maquete, parte por parte. Participação, e condução, de encontros virtuais (e quando for 
possível presenciais) com os assistidos da APAE Belo Horizonte para esclarecimentos de 
dúvidas e orientações para a construção da maquete. Reuniões on-line (e quando for 
possível presenciais) com o coordenador do projeto e com a coordenação pedagógica da 
APAE Belo Horizonte. Demais serviços e atividades administrativas presenciais e on-line 
para o bom desenvolvimento do projeto. 
LOCAL(IS): On-line, virtualmente, e quando for possível presencialmente, na PUC Minas 
Unidade Praça da Liberdade, e na APAE Belo Horizonte, no Bairro Santa Tereza, na capital. 
PRÉ-REQUISITOS: Conhecimento básico de noções de sistemas construtivos e, 

principalmente, sistemas estruturais. A partir do 5º período do curso de Engenharia Civil, ou 
outro curso de Engenharia ou Arquitetura, ou de Pós-Graduação que contemple esse 
conhecimento básico de sistemas estruturais. Boa vontade, paciência, e dinamismo para 
atuação em oficinas com pessoas portadoras de deficiência cognitiva. 
DEDICAÇÃO: 1 vez por semana, presencialmente (quando for possível), na unidade da 
APAE Belo Horizonte, a tarde ou de manhã. Encontros virtuais ainda a serem planejados 
dias, horários e periodicidade. Atividades que totalizam 10h/semanais. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
03 vagas de 10 h/s  

(para estudantes do curso de 
Engenharia Civil, com 

conhecimento em sistemas 
estruturais e construtivos, a 

partir do 5º período) 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
06 vagas de 10 h/s  

(para estudantes do curso de 
Engenharia Civil, ou outro 

curso de Engenharia e 
Arquitetura, com 

conhecimento em sistemas 
estruturais e construtivos) 
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PUC Minas Praça da Liberdade 

PROJETO: EDUCO: Educação 
para a Construção 

(Praça da Liberdade) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. André 
Costa Braga Soares 

 

ATIVIDADE: Registro de atividades, como reuniões, encontros, discussões, workshops e 
mutirões. 
Realização de entrevistas e lives com estudantes, profissionais em assessoria técnica e 
moradoras e autoconstrutoras 
Leitura de bibliografia e discussões sobre a relação da assessoria técnica, a prática 
construtiva para o ensino de arquitetura. 
Concepção de linguagem gráfica e peças gráficas diagramáticas para a apresentação .. 
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: 4hs 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: 

02 vagas de 20 h/s 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
02 vagas de 20 h/s 

PROJETO: KLINICA: DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA 

(Praça da Liberdade) 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Ricardo 
Guerra Vasconcelos 

 

ATIVIDADE: Projeta-se para 2021, primordialmente, ações que visem a promoção e 
concretização em direitos, a educação em direitos humanos e fundamentais e, ainda, a 
desconstrução de injustiças sociais e a edificação de uma igualdade material em direitos, 
neste caso, pautada na tolerância, na não discriminação e na redução de uma lógica 
perversa, restritiva de direitos e que torna invisível subjetividades. Estas atividades serão 
construídas dialogicamente com os Parceiros do Projeto e, neste caso, primordialmente. 
Assim, alunos participarão das Reuniões ordinárias do Projeto, que são sempre semanais e 
ao longo do semestre; além disso, participação nas atividades dos parceiros e elaboração de 
atividades, tais como rodas de conversa, seminários, ciclos debates, Cursos e análises de 
casos. 
LOCAL(IS): As ações serão desenvolvidas em caráter remoto, mas, neste caso com a 
participação Pastoral do Povo da Rua e o Centro Estadual de Defesa dos Direitos 
extrajudiciais Humanos. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Direito e de Psicologia, a partir do 3º período 
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta das 13h00 às 18h00 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
01 vaga de 10 h/s  

 
Não Beneficiário de bolsa: 

10 vagas de 10 h/s  
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PUC Minas Praça da Liberdade 

PROJETO: Lugares de Memória: 
interfaces digitais aplicadas ao 

plano museológico e promoção do 
Memorial de Direitos Humanos de 
Minas Gerais (Antigo DOPS/MG)  

(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 interativo do 
edifício; animação e criação de simulações com base nos depoimentos das vítimas; 
elaboração de artigos e publicações, participação nos eventos do projeto. 
LOCAL(IS): On-line (enquanto durar o Regime Remoto)/ Escritório de Integração do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo da Praça da Liberdade (Prédio 6 - Ed. Liberdade)/ Futuro 
Memorial de DH de Minas Gerais (Afonso Pena, 2351 – Funcionários) 
PRÉ-REQUISITOS: GERAL: Acesso à internet e computador  
Arquitetura e Urbanismo: Estudantes a partir do 4º período com conhecimento de softwares 
de modelagem 3d.  
História/Ciências Sociais: Estudantes a partir do 4º período  
Jogos Digitais: Estudantes a partir do 3º período com conhecimento de motor de jogos 
(preferencialmente Unity) 
DEDICAÇÃO: 10h/ semana: quarta e quinta - 14 às 19h (ou a combinar) 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa 
Arquitetura e Urbanismo: 1 

vaga (10h) 
Jogos Digitais: 1 vaga (10h) 

 
Não Beneficiário de bolsa 

Arquitetura e Urbanismo: 1 
vagas (10h)  

História/ Ciências Sociais: 1 
vaga (10h) 

Jogos Digitais: 1 vaga (10h 

PROJETO: Ponto Jovem 
(Praça da Liberdade) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Adriane 

Maria Arantes de Carvalho 
 

ATIVIDADE: Produção de conteúdo para o projeto (pesquisa e produção de material 
temático para as rodas de conversas, debates, palestras) e realização de atividades junto ao 
público-alvo (e à distância), tabulação de dados, apoio às atividades do projeto. 
LOCAL(IS): PUC Minas Praça da Liberdade, CEDUC Virgílio Resi, PUC Minas São Gabriel 
(Projeto Beira Linha) 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Direito, a partir do 2º período 
Alunos de Administração, a partir do 3º período 
DEDICAÇÃO: 3 dias na semana, no turno da tarde. Horário a combinar. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

05 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas Praça da Liberdade 

PROJETO: Soluções de softwares 

para saúde 
(Praça da Liberdade) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Ivre 

Marjorie Ribeiro Machado 

ATIVIDADE: Atuar no desenvolvimento de softwares para apoio à gestão hospitalar e à 

assistência ao paciente. Os extensionistas deverão atuar em todas as etapas do 
desenvolvimento de um software desde a coleta de requisitos, definição das tecnologias a 
serem utilizadas, desenvolvimento, testes, até a implantação. 
LOCAL(IS): Iniciaremos em modo remoto 

PUC Minas Praça da Liberdade, Complexo hospitalar São Francisco, Ambulatório de hepatites 
virais 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Engenharia de Software, Ciência da 
Computação ou Jogos digitais 
DEDICAÇÃO: segunda a sexta das 13 as 18 horas 

 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
02 vagas de 20 h/s  
03 vagas de 10 h/s  

 
Não Beneficiário de bolsa: 

2 vagas de 10 h/s  
01 vaga de 20 h/s 

PROJETO: Xia Zé! Estratégias de 
Redução de danos com 

adolescentes em situação de rua 
(Praça da Liberdade) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Maria 

José Gontijo Salum 

ATIVIDADE: Reuniões, rodas de conversa, oficinas com adolescentes, confecção de 

material instrucional, grupos de estudos  
LOCAL(IS): Puc Minas Praça da Liberdade, Centro Pop Miguilin 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Direito (que cursaram a disciplina de Direitos 
Humanos), alunos do curso de Psicologia (que cursaram a disciplina Teorias da 
Adolescência e Juventude)  
DEDICAÇÃO: Disponibilidade na parte da tarde (horário a combinar com a instituição 
parceira) 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
02 vagas de 10 h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

02 vagas de 5 h/s 

PROJETO: SOS MATEMÁTICA  
(Praça da Liberdade) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Juliana 

Torres de Oliveira Bonaldo 

ATIVIDADE: Verificação do material a ser trabalhado, elaboração de exercícios, elaboração 
de animações como vídeos e imagens de conteúdos de matemática básica, revisão de 
textos, reuniões on-line com a coordenação do projeto, escolha do material a ser postado, 
postagem de material nas redes sociais das escolas do projeto, analisar os resultados, 
participação em possíveis reuniões on-line com professores de matemática e coordenação 
pedagógica das escolas assistidas pelo projeto. 
LOCAL(IS): Remota (durante a pandemia)  
Presencialmente (quando as atividades acadêmicas forem retomadas) na PUC MINAS – 
Unidade Praça da Liberdade, na Escola Estadual Afonso Pena e na Escola Estadual Bueno 
Brandão, ambas na região centro-sul de Belo horizonte. 
PRÉ-REQUISITOS: - 1 vaga com bolsa para aluno de curso de graduação em licenciatura 
com conhecimento de algum software de montagens de imagens e vídeos.  

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

04 vagas de 10 h/s 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
08 vagas de 05 h/s 
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PUC Minas Praça da Liberdade 
- 3 vagas com bolsa para aluno do curso de engenharia civil, com bom conhecimento de 
matemática básica e algum software de montagens de imagens e vídeos.  
- 6 vagas para alunos do curso de engenharia civil, ou outro curso de engenharia ou 
arquitetura, ou outro curso de licenciatura em matemática ou física da puc minas que 
tenham conhecimentos de software de montagens de imagens e vídeos e bom 
conhecimento de matemácia básica. 
DEDICAÇÃO: 10hs /semana com bolsa e 5hs/semana sem bolsa 

 

PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: Canteiro Escola: 
Formação de Competências na 

Construção Civil 
(São Gabriel) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Elke 

Berenice Kölln 
 

ATIVIDADE: Produção de conteúdo sobre construção civil para publicação nas redes sociais 

do projeto; produção de conteúdo e material didático para webinars e videoaulas; 
participação nas atividades do projeto colaborando e auxiliando no planejamento, 
organização e divulgação dos eventos promovidos pelo projeto;  
LOCAL(IS): remoto 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 
de Energia, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e 
Jornalismo (a partir do primeiro período). 
DEDICAÇÃO: Reuniões de equipe serão agendadas entre 18h e 19h, durante a semana. As 

atividades por serem remotas podem ter horários definidos em acordo com a coordenação 
do projeto. Os eventos são agendados de comum acordo com os participantes. 
 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
04 vagas de 10 h/s 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
10 vagas de 05 h/s ou 10 h/s 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: BEIRA LINHA: 
promovendo inclusão e cidadania 

digitais 
(São Gabriel) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Sandra 

Maria Silveira 
 

ATIVIDADE: Desenvolvimento de oficinas de informática básica, inglês, português e 

matemática.  
LOCAL(IS): PUC São Gabriel – Atividades remotas 
PRÉ-REQUISITOS: Conhecimento nas áreas das oficinas: informática, inglês, português e 
matemática.  
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta-feira, entre 13:30 e 18:30. 
 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
08 vagas de 10 h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

08 vagas de 10 h/s 

PROJETO: MediAção 
Comunitária: Práticas 

comunitárias, restaurativas e de 
mediação de conflitos 

(São Gabriel) 
 
 

COORDENAÇÃO: Prof. Rubens 
Ferreira do Nascimento 

 

ATIVIDADE: Colaborar em ações de capacitação ou práticas relacionadas à justiça 
restaurativa, mediação de conflitos e educação em direitos humanos por meio remoto 
(plataforma) direcionadas à uma escola municipal, universidade ou comunidades populares; 
Participar de reuniões interinstitucionais on line e de grupos comunitários por meio de 
WhatsApp; Participar de reuniões/supervisões semanais da equipe do projeto; Elaborar atas 
e relatórios; Colaborar na criação e registro de produções escritas. 
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel; Escola Municipal Jardim Felicidade; Plataformas 
Teams e Google Meet; Whats App. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Psicologia e Direito, a partir do 1º período. 

É desejável (não obrigatório): experiência comunitária, com movimentos sociais e 
aproximação com mediação de conflitos e justiça restaurativa. 
DEDICAÇÃO: Reuniões nas quintas das 14 às 17hs e ações nas terças ou outro dia da 
semana a ser definido das 14hs às 17hs (ou das 9hs às 12hs) e  além de horas disponíveis 
para planejamentos, avaliações e registros. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: MEDIAÇÃO E 
CIDADANIA  
(São Gabriel) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Maria 
Zoé Rios Fonseca de Andrade 

ATIVIDADE: - Triagem de os casos que chegarem ao SAJPSG 

- Reuniões constantes com os extensionistas e com os estagiários de Psicologia 
-Cadastramento dos dados de todos os casos encaminhados para a mediação 
- Atendimento nas sessões de mediação 
- Participação no evento anual da Semana de Ciência, Arte e Política (SCAP) da PUC Min 
as São Gabriel, oferecendo uma atividade formativa em Mediação de Conflitos; 
- Avaliação do atendimento feito pelo serviço de triagem, pelos mediadores, pelos 
extensionistas, bem como do resultado da mediação 
- Elaboração de relatório final das atividades do projeto de extensão 
LOCAL(IS): SAJ Puc.Minas - São Gabriel- 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Direito e de Psicologia, a partir do 5º período 
sendo 
Extensionistas remunerados do 6º, 7º e 8º   
Extensionistas - não remunerados - do 5º ao 8º 
DEDICAÇÃO: Remunerados e não remunerados. 
Segunda – de 9:00h as 12:20h e de 17:00h as 20:40h 
Terça-feira - de 9:00h as 12:20h e de 18:00h as 20:40h 
Quarta-feira - de 9:00h as 12:20h e de 18:00h as 20:40h 
Quinta-feira - de 9:00h as 12:20h e de 17:00h as 20:40h 
Sexta-feira – de 9:00h as 12:20h   

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 

04 vagas de 10 h/s 
 
 

Não Beneficiário de bolsa: 

10 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: PATRIMÔNIO 
CONSTRUÍDO 
(São Gabriel) 

 
COORDENAÇÃO: Gláucia 
Nolasco de Almeida Mello 

 

ATIVIDADE: Estudo de referencial teórico sobre o tema inspeção de edificações e 
manifestações patológicas 
Participação em visitas técnicas auxiliando nos levantamentos in loco 
Participação nas análises dos resultados dos levantamentos e elaboração de relatórios 
Participação na criação de conteúdo para as mídias sociais e site do projeto, elaboração de 
material para oficinas 
Participação em oficinas online e presencial 
Participação em eventos (congressos, seminários e outros) e reuniões do grupo 
online, via plataforma TEAMS, MEET ou outras 
visitas, cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. 
presencial, escola de arquitetura da UFMG, escolas estaduais e municipais parceiras 
LOCAL(IS): Interesse pelo tema inspeção de edificações e manifestações patológicas 

Disponibilidade para participação das atividades durante o dia  
PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando Engenharia Civil ou Arquitetura E Urbanismo 
DEDICAÇÃO: segunda a sexta – de 13:00 às 18:00, a combinar; reuniões, terças ou sextas 
à tarde; visitas e oficinas, horário combinado com antecedência; eventos, horário pré-
estabelecido pela organização do evento 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
04 vagas de 10 h/s 

 
 

Não Beneficiário de bolsa: 
06 vagas de 10 h/s  

PROJETO: PUC MAIS IDADE 
SÃO GABRIEL 
(São Gabriel) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Simone 

Alves Nogueira 

ATIVIDADE: Elaboração e condução de oficinas voltadas para o público idoso, sob a 
orientação da coordenação e em parceria com os demais extensionistas do projeto, tendo 
como referência os objetivos e metodologia do projeto. Proposição de temáticas para as 
atividades, ajuda na execução de todas as oficinas elaboradas por outros extensionistas. 
Participação em reuniões de monitoramento e avaliação, além de eventos de extensão 
promovidos pelo projeto e pela universidade. 
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel e Ambientes Digitais (Regime Letivo Contigenciado) 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos do Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI), 

além dos cursos de Psicologia e Comunicação da unidade São Gabriel. Alunos de outros 
cursos da universidade também podem participar do projeto, caso ocorra vagas disponíveis. 
DEDICAÇÃO: Terças e quintas-feiras, 13h30 às 18h30. 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
02 vagas de 10 h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

02 vagas de 10 h/s 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: Sonoro Despertar: 
Intervenções socioeducativas 

(São Gabriel) 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Maria dos 
Anjos Lara e Lanna 

ATIVIDADE: 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 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): Meios digitais (Plataformas de reunião on line) 

Centro Cultural, bairro Maria Goretti (próximo à PUC Minas do São Gabriel) 
PUC Minas São Gabriel 
PRÉ-REQUISITOS: Aluno de Psicologia a partir do 4° período 
DEDICAÇÃO: Segundas, terças, quartas-feiras de 18 às 21 horas 

Sextas-feiras de 16 às 17 horas 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

3 vagas de 10 h/s 

 

PUC Minas Serro 

PROJETO: Aprendendo Direito 
(Serro) 

 
COORDENAÇÃO: Prof. Rafael 

Chiari Caspar 

ATIVIDADE: Roteirizar os programas de rádio. Apresentar os programas de rádio. Auxiliar 
na edição dos áudios utilizados na produção do programa. Pesquisar assuntos relevantes e 
atuais relacionados ao Direito (ou não), a fim de sugerir novas pautas. Entrar em contato 
com ouvintes para esclarecer dúvidas relacionadas aos temas tratados nos programas. 
Ademais, o extensionista comparecerá em todos os módulos de formação e capacitação, 
bem como contribuirá na elaboração de artigos científicos. 
LOCAL(IS): PUC Minas Serro. Caso a pandemia do Novo Corna Vírus acabe, poderemos 
gravar no estúdio da Rádio Mania FM. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Direito a partir do 1º período 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta, das 14 às 16 horas 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
1 vagas de 10 h/s 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

Não há vagas 
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PUC Minas Serro 

PROJETO: Raízes: rede de apoio 

previdenciário às comunidades da 
fazenda santa cruz e boqueirão 

(Serro) 
 

COORDENAÇÃO: Prof.ª Camilla 
Mattos Paolinelli 

 

ATIVIDADE: Roteirizar e gravar programas de rádio para orientação dos segurados 

especiais. Através de contato remoto com os beneficiários, auxiliar na criação de acervo 
documental para requerimentos futuros junto ao INSS. Auxiliar os segurados-especiais no 
cadastramento junto ao INSS e solicitação de benefícios previdenciários. Identificar os 
beneficiários que dependam da atuação em âmbito judicial e encaminhá-los ao SAJ. 
Ademais, o extensionista  comparecerá em todos os módulos de formação e capacitação, 
bem como contribuirá na elaboração de artigos científicos. 
LOCAL(IS): PUC Minas Serro. Caso a pandemia do Novo Corna Vírus acabe, visitaremos 
as comunidades beneficiárias (Santa Cruz e Boqueirão). 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Direito a partir do 1º período 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta, das 14 às 16 horas 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

1 vagas de 10 h/s 
 

 

PUC Minas Uberlândia 

PROJETO: PARLAMENTO 

JOVEM DE MINAS 2021 
(Uberlância) 

 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Maria 

Renata Tavares de Siqueira  

ATIVIDADE: As atividades da Extensão "Monitoria do Parlamento Jovem Minas 2021" serão 
assim avaliadas: Registro de presença em todos os eventos delimitados no calendário do 
Parlamento Jovem e no calendário interno do Projeto de Extensão da Monitoria; Entrega de 
relatório semanal para registro das atividades desenvolvidas, acertos, dificuldades 
encontradas ou quaisquer observações pertinentes; Divisão dos tópicos a serem estudados 
em grupos e duplas responsáveis pela organização de reuniões semanais de estudo. 
Divisão de atividades de palestras nas escolas a serem visitadas pelos Monitores do Projeto 
mesmo que de forma hibrida devido a pandemia do COVID-19.. 
LOCAL(IS): PUC Minas Campus Uberlândia 
 Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uberlândia 
Escolas dos alunos de ensino fundamental e médio participantes do Projeto 
PRÉ-REQUISITOS: Aluno do curso de Direito PUC Minas 
DEDICAÇÃO: 1 dia da semana as Quartas-feiras – 14 as 17 horas 

VAGAS 
 

Beneficiário de bolsa: 
Não há vagas 

 
Não Beneficiário de bolsa: 

5 vagas de 10 h/s 

 


