
Página 1  

 
 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
SELEÇÃO AMPLIADA DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2022 
 
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, através do site do PUC 
Carreiras, por meio do link apontado no item 3 desta Chamada, do dia 13 de julho 2022 até às 23h59 do dia 03 de agosto de 2022. O processo 
seletivo destina-se ao preenchimento de vagas oferecidas para o 2º semestre de 2022, 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 na Extensão serão para beneficiários(as) ou não beneficiários(as) de bolsas, assim como estágios remunerados nos 
setores da PROEX. 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, através do sistema do PUC Carreiras. 
 

2.2 Os(as) candidatos(as) deverão preencher o formulário eletrônico no período de 13 de julho 2022 até às 23h59 do dia 03 de agosto de 2022. 
A inscrição é gratuita.  

 
2.3 No ato da inscrição o(a) aluno(a) deverá se candidatar para a vaga referente a apenas 1 (um) projeto, programa ou setor de extensão. O 
aluno que se inscrever em mais de uma vaga, terá considerada apenas a última inscrição. 

 
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. 



Página 2  

 
 

 

 
3. SELEÇÃO  
 
Os(as) alunos(as) deverão se inscrever para este processo seletivo, cumprindo as etapas descritas a seguir. 
 

a) Acessar a plataforma da PUC Carreiras: SGA/PUC Carreiras/Serviços de Carreiras/Vagas 
No ato da inscrição é necessário preencher o campo ou fazer o upload do currículo e da carta de apresentação justificando sua 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 dessa atividade 

de Formação em Extensão será pré-requisito para se manter no processo seletivo. 
 
c) Participar de entrevista, a critério do(a) professor(a) coordenador(a) da atividade de extensão. O agendamento desta entrevista, se 

necessário, será feito pelo(a) professor(a) coordenador(a) diretamente com os(as) alunos(as) pré-selecionados(as). 
 
 

4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO. 

 

 

Dia Local Horário 

08/08/2022 
Plataforma Teams 13:00 

Plataforma Teams 18:00 

 
 
 

5. RESULTADOS 
 
5.1 1 Os(as) alunos(as) serão pré-selecionados(as) pelo(a) professor(a) coordenador(a), por meio do sistema PUC Carreiras. 
5.2 A relação dos(as) alunos(as) contratado(as) será divulgada no site da Pró-Reitoria de Extensão (www.pucminas.br/proex), a partir do dia 22 de 
agosto de 2022. 

 
 
 
 

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

6.1 As atividades terão início a partir do dia 22 de agosto de 2022, de acordo com os trâmites da Universidade.  
 

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

Bolsa para extensionistas 
 

• 20 horas semanais: R$ 500,00 

• 10 horas semanais: R$ 250,00 
 

Bolsa para estagiário. 
 

• 20 horas semanais: R$ 600,00, mais ajuda para transporte 
 

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, 13 de julho de 2022. 
 

Pró-reitoria de Extensão PUC Minas 
 

 

ANEXO I – VAGAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pucminas.br/proex
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Os(as) alunos(as) devem ficar atentos(as) aos locais de realização das atividades de extensão, bem como aos pré-requisitos. 
 
 

PUC Minas Barreiro 

PROJETO: Implantação de 

protótipo simplificado de 
depuração como instrumento de 
fornecimento de água potável 
para comunidade no Vale do 
Jequitinhonha – Minas Gerais  
 
COORDENAÇÃO: Raquel 
Sampaio Jacob 

ATIVIDADES: Viagem a comunidade atendida (Chapada do Norte), coleta e análise de 
qualidade de água, construção de protótipo para tratamento de água, instalação e 
capacitação da comunidade para lidar com o protótipo, favorecer contato e conexão com 
a comunidade. 
LOCAL(IS): PUC Minas (laboratórios do Coração Eucarístico e possivelmente Barreiro). 
Três pequenas viagens estão previstas para a comunidade a ser atendida (Chapada do 
Norte) 
PRÉ-REQUISITOS: Desejáveis alunos de Engenharia Civil ou Engenharia Química e 
também algum ligado ao NIS (Núcleo de Inteligência Social da PUC Minas). 
DEDICAÇÃO: A combinar 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 20 horas semanais e 
2 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 20 horas semanais e 
1 vaga de 10 horas semanais 
 

PROJETO: Engenharia 
Sustentável 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Rita A. 
David 
 

ATIVIDADES: Planejar e estruturar ações sustentáveis associadas ao uso racional dos 
recursos naturais e reaproveitamento de resíduos nas Escolas e comunidades parceiras, 
bem como na PUC Minas – Unidade Barreiro, visando colocar em ação um Programa de 
Gestão Ambiental desenvolvido para a Unidade e fomentar a ação ambiental na 
comunidade como um todo. 
LOCAL(IS): Escola Estadual Dom Bosco 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMinas– Unidade Barreiro 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais- PUCMinas – Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Engenharias (todas), Arquitetura, Nutrição, 
Psicologia, Pedagogia, Ciências Sociais, Biologia 
DEDICAÇÃO: Segunda a Sexta-feira / a definir sob demanda e disponibilidade 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
5 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Observatório 
Empresarial: incentivando laços 
de solidariedade empresarial em 
contextos de crise e 
competitividade pela ótica da 
Coopetição 
 
COORDENAÇÃO: Rodrigo 
Cassimiro de Freitas 

ATIVIDADES: Realização supervisionada das atividades de planejamento, elaboração e 
acompanhamento dos Planos de Intervenção e fortalecimentos dos elos entre os 
empreendimentos na região do Barreiro, afim de elucidar dificuldades e potencialidades 
das atividades empresariais locais 
LOCAL(IS): PUC Barreiro 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos matriculados nos cursos de graduação do ICEG, 
Administração, Ciências Econômica e Ciências Contábeis. 
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta-feira nos turnos da manhã e tarde conforme 
disponibilidade. 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
6 vagas de 10 horas semanais. 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
20 vagas - 10 vagas de 10 
horas semanais e 10 vagas de 5 
horas semanais 
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PUC Minas Betim 

PROJETO: Cinoterapia 
multidisciplinar: um vínculo que 
reabilita 
 
COORDENAÇÃO: Patricia 
Lemos Bueno Fontes 

ATIVIDADES: Desenvolver a Terapia Assistida por Cães, dentro de uma abordagem 
multidisciplinar, para auxiliar no processo de reabilitação das crianças do ambulatório de 
neuropediatria e neurologia adulto do Curso de Fisioterapia da PUC Minas Betim. 
Participar das reuniões de supervisões e reuniões de pesquisa. Registrar e monitorar as 
atividades do projeto. Organizar a “manhã de confraternização”. Participar dos seminários 
de extensão e eventos científicos.  Participar de oficinas de extensão. Participar da 
elaboração do relatório final. 
LOCAL(IS): Clínica de fisioterapia da PUC Minas Betim. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos cursos de Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, 
Psicologia e Enfermagem a partir do 3° período. Disponibilidade nos horários das 
atividades e reuniões. 
DEDICAÇÃO: Uma vez por semana – revezando entre os dias: 
Terças feiras, de 09:30 as 12:30. 
Quartas feiras, de 09:30 as 12:30. 
Quintas feiras, de 09:30 as 12:30. 
Duas reuniões por mês. Sendo uma via teams e uma presencial – dia e horário a definir. 
 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
8 vagas de 10 horas semanais. 
1 vaga para alunos do curso de 
Fisioterapia (1 vaga). 
1 vaga para alunos do curso de 
Medicina (1 vaga). 
Quatro vagas para alunos do 
curso de Medicina Veterinária (4 
vagas). 
1 vaga para alunos do curso de 
Psicologia (1 vaga). 
1 vaga para alunos do curso de 
Enfermagem (1 vaga). 

PROJETO: Comunicação 
Inclusiva frente a Deficiência 
Auditiva no Novo Normal 
“Diálogos Inclusivos” 
 
COORDENAÇÃO: Nivânia Maria 
de Melo Reis 

ATIVIDADES: Participação nas atividades de disseminação da cultura surda, nas oficinas 
do curso de LIBRAS, nas atividades de conscientização quanto a comunicação da pessoa 
surda no dia a dia do fazer medico e do professor. 
LOCAL(IS): PUC Minas Betim 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos de Medicina e Biomedicina a partir do 4 
período 
DEDICAÇÃO: segunda a sexta das 13 as 17h 
reuniões quarta a noite 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Betim 
PROJETO: Diagnóstico 
situacional, educação para 
saúde, vigilância, controle 
vetorial e zoonoses e controle 
populacional de cães e gatos no 
MST de Bicas, MG. 
 
COORDENAÇÃO: Maria da 
Consolação Magalhães Cunha 

ATIVIDADES: Realizar visitas a campo (município de São Joaquim de Bicas) em 
transporte disponibilizado pela PUC Minas para intervenções na comunidade. Compor as 
equipes que irão organizar e executar os procedimentos de esterilização de animais. 
LOCAL(IS): Município de São Joaquim de Bicas e Centro de Veterinário do campus 
Betim. 
PRÉ-REQUISITOS: Aluno do curso de Medicina Veterinária. 
DEDICAÇÃO: A combinar, conforme programação das atividades a ser consolidada. 
Disponibilidade para realizar atividades aos sábados. 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
5 vagas de 10 horas semanais 
 

PROJETO: Ecologismo dos 
Pobres: o cuidado/proteção dos 
bens da natureza a partir das 
perspectivas de vida não 
capitalistas 
 
COORDENAÇÃO: Matheus de 
Mendonça Gonçalves Leite 

ATIVIDADES: Assessoria jurídica às comunidades de Piedade do Paraopeba e Tejuco, 
ambos localizadas no município de Brumadinho, para assegurar o respeito aos seus 
direitos fundamentais em virtude das atividades minerárias predatórias realizadas na 
região. 
LOCAL(IS): Brumadinho 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Direito, independentemente do período. 
DEDICAÇÃO: Segunda-feira à sexta-feira, no horário de 14:00 às 18:00 horas. 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
5 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Ervas e Aromas 
 
COORDENAÇÃO: Juliana 
Ladeira Garbaccio 

ATIVIDADES: Participação nas oficinas, confecção de material educativo, confecção de 
vídeos e relatórios, acolhimento aos beneficiários/comunidade, plantio de ervas 
medicinais, apoio na destilação de ervas, estudo e discussão sobre práticas integrativas e 
complementares em saúde. Apoio na análise química – cromatografia. 
LOCAL(IS): PUC Betim e/ou no local das instituições parceiras 
PRÉ-REQUISITOS: Não há. 
DEDICAÇÃO: Durante a semana – uma ou duas tardes (a definir com instituições 
parceiras) 
Sábado - manhã 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
3 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: PAPREBetim - 
Parceria entre a PUCMINAS e o 
TJMG 
 
COORDENAÇÃO: Glays de 
Fatima Silva Guerra 

ATIVIDADES: Atividades administrativas e de mediação de conflitos 
LOCAL(IS): PAPREBETIM 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
DEDICAÇÃO: Segunda a Sexta-Feira no horário das 13:00 às 17:00 horas 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
10 vagas para 5 ou 10 horas 
semanais 
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PUC Minas Betim 

PROJETO: Previdência Social 
Rural: efetivação da proteção 
social dos agricultores familiares 
e camponeses 
 
COORDENAÇÃO: Rodrigo Alves 
Pinto Ruggio 

ATIVIDADES: Oferecer curso de formação em Direito previdenciários para os agricultores 
familiares e camponeses atendidos pelo projeto de extensão. 
 
Prestar assistência técnica e jurídica para a inscrição dos agricultores familiares e 
camponeses (segurados especiais) no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS 
LOCAL(IS): PUC Minas Betim 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Direito, independentemente do período 
DEDICAÇÃO: Segunda à Sexta-feira, no horário de 14 às 18 horas. 
 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
5 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Projeto ReabilitAR: 
superando os impactos da 
COVID-19 
 
COORDENAÇÃO: Isabela Maria 
Braga Sclauser Pessoa 

ATIVIDADES: Auxiliar no atendimento ao público interno e externo, presencialmente ou 
por plataformas digitais; dar suporte nas atividades desenvolvidas (planilhas do excel, 
documentos gerais); apoio às atividades do projeto; confecção de relatórios e 
gerenciamento de planilhas 
LOCAL(IS): PUC Minas (Clínica escola) e plataformas digitais 
PRÉ-REQUISITOS: Discentes do curso de fisioterapia a partir do 8º período 
DEDICAÇÃO: Segundas e Quintas das 13:30 às 16:10 horas. 
Virtual: 4 horas semanais em dias na semana a combinar com os beneficiários 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa:  
2 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
8 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: PUC Dá Alegria 
 
COORDENAÇÃO: Jacqueline do 
Carmo Reis 

ATIVIDADES: Participar do curso introdutório preparatório para atuar como palhaços de 
hospital e de outros cursos formativos que poderão ser ofertados pelo projeto durante o 
ano, normalmente em sábados específicos (Obrigatório) 
Comprometer-se em buscar literaturas científicas existentes sobre a atuação de palhaços 
de hospital, visando aprimorar sua atuação junto as instituições parceiras 
Cada integrante deve realizar pelo menos uma visita presencial, a cada 3 semanas, em 
uma instituição parceira (Hospital, APAE ou ILPI).  
Participar das reuniões com os lideres de equipe (semanais) e com os coordenadores do 
projeto (mensais) 
Publicar e/ou apresentar produtos do projeto em evento científico. 
Participar de eventos comemorativos como na semana da criança e no dia Internacional 
do idoso.  
Atualizar o Instagram semanalmente, divulgando ações realizadas e informações 
relevantes sobre a temática do cuidado humanizado em saúde.  
Construir uma base documental (portifólio) com o relato de sua experiência sobre as 
vivências e as atividades desenvolvidas. 
LOCAL(IS): APAE Betim, Hospital Pùblico Regional de Betim e ILPI 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
15 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Betim 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, 
Psicologia, Biomedicina e Medicina Veterinária da PUC Minas Betim, a partir do 1º 
período. 
Alunos do curso de Medicina da PUC Contagem, a partir do 1º período. 
DEDICAÇÃO: O aluno deverá ter disponibilidade: 
1 tarde/ semana para as visitas presenciais – 14:00 às 17:00 (3ª a 6ª feira) 
1 noite/ semana para reuniões de equipe – 18:00 às 19:00 (esse dia será definido com o 
líder de equipe de acordo com a disponibilidade do grupo) 
1 turno/semana para preparação das atividades (cada aluno poderá fazer seu horário 
para essa tarefa) 

PROJETO: PUC Mais Idade - 
Rompendo fronteiras -UnAI 
Betim 
 
COORDENAÇÃO: Evanirso da 
Silva Aquino 

ATIVIDADES: Planejamento e condução de oficinas em plataformas virtuais e 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): Clinica escola de fisioterapia e laboratório 1 e 3 do campus Betim 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina, 
Medicina e Psicologia a partir do Terceiro período 
DEDICAÇÃO: Segundas e quartas feiras das 13:00 as 16:00 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
4 vagas de 20 horas semanais  

PROJETO: Saúde no Pátria 
Livre 
 
COORDENAÇÃO: Jacqueline do 
Carmo Reis 

ATIVIDADES: Realizar ações de educação em saúde e sócio culturais para o coletivo da 
saúde do acampaneto;  
Produzir vídeos e outros educativos para serem divulgados para os moradores do 
Acampamento Pátria Livre;  
Participar das reuniões semanais com as coordenadoras do projeto; 
Produzir relatórios das atividades desenvolvidas;  
Realizar avaliação das atividades junto com seus pares; 
Produzir artigos e materiais científicos para apresentação em eventos acadêmicos, 
realizar visitas de campo aos sábados no acampamento. 
LOCAL(IS): PUC Betim e Acampamento Pátria Livre em São Joaquim de Bicas 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Medicina da PUC 
Minas Betim, a partir do 3º período. 
DEDICAÇÃO: O aluno deverá ter disponibilidade: 
1 noite/ semana para reuniões com a coordenação – 17:30 às 19:00 (3ª ou 5ª feira) 
Visitas de campo aos sábados (quinzenal ou mensal) 
1 turno/semana para preparação das atividades (cada aluno poderá fazer seu horário 
para essa tarefa) 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
05 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Contagem 

PROJETO: Casa da Paz: 
dignidade e acesso à justiça 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Simone 
Reissinger 

ATIVIDADES: Auxiliar no atendimento jurídico à população hipossuficiente, na Cúria 
Metropolitana de Contagem, presencialmente ou por atendimento remoto. Realizar 
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 às atividades do projeto. 
LOCAL(IS): Cúria Metropolitana de Contagem 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Direito a partir do 4º período 
DEDICAÇÃO: Quinta-feira, de 13:30 às 18:00 horas 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
6 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Mecânica do bem no 
projeto Providência: laboratório 
automotivo para o desenvolvimento 
humano 
 
 
COORDENAÇÃO: Prof. Luciano 
Andrade 
 

ATIVIDADES: Realização das oficinas de manutenção mecânica automotiva e de vida no 
Projeto Providência Taquaril. 
Preparação e acompanhamento das oficinas manutenção mecânica automotiva e de vida 
no Projeto Providência Taquaril. 
Elaboração e revisão de conteúdo da apostila para a realização das oficinas de 
manutenção mecânica de conhecimento teóricas e práticas e de vida. 
Participação na elaboração de artigo relatando a experiência desta ação na extensão. 
Participação em treinamento, reuniões de planejamento, avaliação e monitoramento do 
projeto. 
LOCAL(IS): Projeto Providência Unidade Taquaril (bairro Taquaril-BH); PUC Contagem 
(laboratório oficina mecânica) e ambiente virtual. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de Engenharia Mecânica e outras Engenharia, estudantes da 
educação, humanidades e demais estudantes da PUC Minas. 
Disponibilidade para o aprendizado de atividades de ensino formação profissionalizante e 
de vida para estudantes de projeto social em comunidade carente de BH (comunidade do 
bairro Taquaril-BH). 
Disponibilidade para o aprendizado do conhecimento manutenção mecânica automotiva. 
DEDICAÇÃO: 5ª feira (período tarde) 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
10 vagas de10 horas semanais 
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PUC Minas Contagem 

PROJETO: PUC menina & mulher 
 
COORDENAÇÃO: Prof. Fabrício 
Alves de Oliveira Campos 

ATIVIDADES: Alimentação da rede social @meninamulher_puc, através de pesquisa, 
síntese e elaboração de conteúdo digital, seguindo as orientações e supervisão do líder 
designado a cada equipe. 
 
Participação na organização do evento da Extensão no segundo semestre, dos cursos 
práticos envolvendo a saúde da Mulher e nos mutirões e ações sociais na comunidade. 
LOCAL(IS): As atividades presenciais serão concentradas na promoção de saúde da 
mulher e prevenção de doenças dentro do âmbito da atenção primária, sendo dirigida à 
população feminina periférica adscrita, inicialmente, na Unidade de Atendimento Primário 
de Contagem e cidades vizinhas. 
 
As atividades online serão realizadas remotamente para posterior publicação na rede 
social do Instagram. 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
DEDICAÇÃO: Carga horária de 10 horas semanais, geralmente em horário flexível, 
remotamente, e possibilidade de ocorrência de atividades presenciais, principalmente aos 
sábados, em dias de eventos ou ações sociais. 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
3 Vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: PUC Delas - O 
empreendedorismo feminino 
saudável 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Gisele 
Fráguas 

ATIVIDADES: Elaboração de Instrumentos para Diagnóstico das Necessidades do 
Público Alvo do projeto; 
Planejamento/Implementação e Avaliação das Oficinas; 
Elaboração de Material Educativo; 
Elaboração de Produto Final; 
Elaboração de Produto Acadêmico; 
Participação em Reuniões com a Coordenação do Projeto. 
LOCAL(IS): PUC MINAS Contagem 
PRÉ-REQUISITOS: Ser aluno do curso de Medicina e demais cursos do Campus 
Contagem. 
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta feira no horário da tarde (13:30h às 17:00 h) e a noite 
(18:00 h às 21:00 h) 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
5 Vagas de 20 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
2 Vagas de 20 horas semanais 
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PROJETO: Universidade Aberta 
ao Idoso- UNAI: Saúde, 
Envelhecimento e Qualidade de 
Vida PUC Minas Contagem 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Anna 
Cristina Pegoraro de Freitas 

ATIVIDADES: Auxiliar a coordenadora na organização e programação das atividades 
semanais do projeto; participação de oficinas diversas; apoio na elaboração de encontros 
e eventos com idosos; relatórios mensais e memorial final. 
LOCAL(IS): PUC Minas Contagem 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de todos os cursos que tenham interesse em trabalhar com 
público idoso 
DEDICAÇÃO: Segundas e quintas-feiras de 14h às 16h 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
3 vagas de 10 horas semanais 

 

PUC Minas Coração Eucarístico 

SETOR: Coordenação Setorial de 
Monitoramento e Avaliação da 
Proex.  
 
COORDENAÇÃO: Alexandre 
Eustáquio Teixeira  

ATIVIDADES: Espera-se que o(a) selecionado(a) para esta vaga de estágio auxilie no 
levantamento, organização e análise de dados e informações (qualitativos e 
quantitativos) de atividades de extensão realizadas na PUC Minas. O(A) estagiário(a) 
também irá contribuir para a qualificação de informações divulgadas em sites e 
informativos, assim como as registradas em sistemas digitais próprios. Para tanto, irá 
manejar textos, documentos, tabelas, planilhas e quadros. Também poderá realizar 
atendimento a público interno, de forma pessoal, por telefone ou e-mail, de docentes, 
funcionários e eventualmente discentes, que tenham dúvidas e demandas afetas às 
atividades da Coordenação Setorial de Monitoramento e Avaliação da Proex. 
LOCAL(IS): As atividades serão presenciais e ocorrerão no prédio 30 (Pró-Reitoria de 
Extensão) na PUC Minas Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: É necessário que o candidato(a): 
Seja graduando de um dos cursos listados a seguir: Ciências Sociais, Administração, 
Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção. 
Tenha conhecimento básico em word e excel; 
Tenha disponibilidade real para cumprir a carga horária semanal da vaga requerida (no 
período da tarde); 
Seja organizado e proativo; 
Goste e tenha facilidade com atividades de levantamento, organização e análise de 
dados e informações (qualitativos e quantitativos). É desejável que o(a) candidato(a) já 
tenha cursado, e tenha sido aprovado, em alguma disciplina de metodologia de pesquisa 
ou de análise de dados/informações; Tenha experiência prévia com análise de dados e 
informações. 
DEDICAÇÃO: As atividades serão realizadas no período da tarde, de segunda a sexta-
feira (4 horas diárias). 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vaga de 20 horas semanais 
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SETOR: Coordenação de Produção 
Acadêmica e Publicações  
 
COORDENAÇÃO: Profª. Ev'Ângela 
Batista Rodrigues De Barros 

ATIVIDADES: 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. Auxiliar nas 
revisões linguística dos textos. 
LOCAL(IS): Atuação presencial na Pró-reitoria de Extensão. Prédio 30, Coração 
Eucarístico. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso do curso de Letras a partir do quinto período. 
Desejável proatividade, boa redação, capacidade de trabalhar em equipe. Também 
conhecimento do pacote office – Word, Excel. 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta-feira- horário a combinar 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
1 vaga de 20 horas semanais  

SETOR: Setor cursos e eventos 
 
COORDENAÇÃO: Profª. Luciana 
Fagundes 

ATIVIDADES: Apoiar e nas demandas gerais do setor. Atuar junto à equipe em ações 
de: diagnóstico, planejamento, organização, divulgação e realização de cursos e eventos 
organizados e ou apoiados pela Proex. 
LOCAL(IS): Atuação presencial na Pró-reitoria de Extensão. Prédio 30, Coração 
Eucarístico. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Jornalismo a partir do 4º período. Desejável 
proatividade, boa redação, capacidade de trabalhar em equipe, noções de planejamento, 
de foto, vídeo e conhecimento de programas de editoração eletrônica. Também 
conhecimento das plataformas Sympla, Canva, Zoom, Teams e Streamyard. 
DEDICAÇÃO: Segunda à sexta-feira de 14 às 18 horas 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vagas de 20 horas semanais 

SETOR: Assessoria de 
Comunicação  
 
COORDENAÇÃO: Fernando Avila 

ATIVIDADES:  
 
Jornalismo 
Produção de boletim informativo semanal – Agenda PUC Minas Extensão; Produção de 
releases e sugestões de pauta; Redação e postagem de notícias/textos em geral; Apoio 
a outras atividades do setor. 
 
Publicidade e Propaganda 
Criação de peças para redes sociais da Proex; Suporte demandas para a Agência PUC 
Minas; Apoio nas demais atividades do setor. 
LOCAL(IS): Prédio 6 – Sala 5 (Campus Coração Eucarístico) 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos entre 3º e 6º período do curso de Jornalismo 
Alunos entre 3º e 6º período do curso de Publicidade e Propaganda 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h – Jornalismo 
Segunda a sexta, das 9h às 13h - Publicidade e Propaganda 
 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 20 horas semanais 
(1 vaga Publicidade e 
Propaganda e 1 vaga 
jornalismo) 
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PUC Minas Coração Eucarístico 
PROJETO: Casa do aprender: 
oficinas de aprendizagem funcional, 
tecnologia assistiva e comunicação 
alternativa 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Nivania 
Maria de Melo Reis 
 

ATIVIDADES: Apoio às atividades administrativas do projeto e atendimento 
supervisionado aos jovens adultos com deficiência, público-alvo do projeto no laboratório 
de tecnologia assistiva, após treinamento especifico. 
LOCAL(IS): PUC MInas Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos a partir do 3 período dos cursos de pedagogia, 
fonoaudiologia, psicologia, história, geografia e letras. 
DEDICAÇÃO: segunda a sexta 08h as 12h e 13h as 17h 
 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Conviver para reviver: 
integrando conhecimentos com 
grupo senioridade 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Patricia 
Dayrell Neiva 

ATIVIDADES: Capacitação e Participação em reuniões interdisciplinares mensais;  
Planejamento de ações a serem desenvolvidas no âmbito do projeto com ações 
específicas do curso de Fisioterapia com o grupo de idosos 
Elaboração de materiais didáticos diversos a serem utilizados nas práticas 
extensionistas; 
Produção de relatórios e diários de campo. 
Diagnóstico em saúde e ações de promoção de saúde. 
LOCAL(IS): Grupo Senioridade do Bairro Bom Jesus 
Rua Madalena 66 – Bairro Bom jesus 
Atividades desenvolvidas as terças feiras no horario de 14:30 às 15:30 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Fisioterapia a partir do 3º período com 
disponibilidade de deslocamento para Bairro Bom Jesus todas as terças feiras (15 
encontros) 
DEDICAÇÃO: Atividades desenvolvidas as terças feiras no horario de 14:30 às 15:30 
reuniões quinzenais ou mensais de acordo com a demanda às sextas feiras manhã on 
line ou presencial 
 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
4 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Projeto Elas: no âmbito 
da APAC BH  
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Patricia 
Dayrell Neiva  

ATIVIDADES:  
Gerais: 
Capacitação e Participação em reuniões interdisciplinares mensais;  
Planejamento de ações a serem desenvolvidas no âmbito do projeto com ações 
específicas de cada curso parceiro e interdisciplinares; 
Elaboração de materiais didáticos diversos a serem utilizados nas práticas 
extensionistas; 
Produção de relatórios e diários de campo. 
 
Específicas de cada Curso parceiro: 
Enfermagem: Realizar esclarecimentos no campo da Enfermagem no acompanhamento 
das recuperandas com Doenças Cronicas não transmissíveis; Levantamento do perfil 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
 
1 vaga para 10 horas semanais 
(alunos da pós-graduação) 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
24 vagas de 10 horas semanais 
4 vagas para discentes do 
Curso de Enfermagem.  
2 vagas para discentes do 
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PUC Minas Coração Eucarístico 
epidemiológico; Realização de ações de prevenção primaria em saúde. 
Fisioterapia: Diagnóstico em saúde e ações de promoção de saúde. 
Educação Física: Ações de promoção de saúde. 
Projeto PELAS LETRAS: Elaboração de materiais didáticos diversos a serem utilizados 
em oficinas de leitura e produção de textos. Correção de textos do gênero resenha, 
resumo; realização de oficinas; 
Direito: Preparação e organização de atividades acadêmicas que venham possibilitar as 
recuperandas o acesso as informações relativas aos direitos humanos. 
Projeto DEUS É PARA TODOS do Curso de Filosofia: Desenvolvimento de atividades 
que despertem temas relacionados a Ética, Espiritualidade e a Palavra de Deus. 
LOCAL(IS): APAC de Belo Horizonte situada na Av. Eugênio Ricaldoni, 440 - Gameleira, 
Belo Horizonte. 
Deslocamento para APAC BH realizado pelo aluno. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de: 
Enfermagem, a partir do 4º período. 
Fisioterapia a partir do 6º período. 
Direito coração eucarístico e são gabriel a partir do 2º período. 
Filosofia a partir do 2º período. 
Letras, Pedagogia, História, dentre outros, a partir do 2º período. 
Educação Física a partir do 5º período. 
Aluno de Pós-graduação  
DEDICAÇÃO:  
Quinta-feira das 8h às 12h, quinzenalmente (Enfermagem); Segundas feiras 9:00 às 
10:00 e Quinta feira 14:00 às 15:30 (Educação Física e Fisioterapia); Quartas feiras 
manhã quinzenalmente 9:00 às 11:00 (Direito); Segunda-feira das 8h às 12h, 
quiinzenalmente (Letras) 
Segunda feira de 11:00 às 12:00 quinzenalmente (Filosofia) 

Curso de Fisioterapia.  
8 vagas para para a discentes 
do Curso de Direito Coreu e 
São Gabriel. 
5 vagas para para discentes do 
Curso de Filosofia.  
3 vagas para discentes do 
Curso de Educação Física. 
4 vagas para discentes do 
Curso de Letras, História e 
Pedagogia. 

PROJETO: Alegria - Aprendizagem 
de Leitura e Escrita gerando 
Respeito, Inclusão e Autonomia 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Arabie 
Bezri Hermont 
 

ATIVIDADES: Elaboração de atividades e realização de oficinas de alfabetização e 
letramento para adultos deficientes intelectuais 
Participação em reuniões eventos do projeto  
LOCAL(IS): Campus Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) de Letras e de Pedagogia. 
Desejo de lidar com pessoas com deficiência intelectual 
Desejo de desenvolver oficinas de alfabetização e letramento para pessoas com 
deficiência intelectual 
DEDICAÇÃO: Oficinas: terças e quintas das 9h às 12h. Deve haver muita pontualidade 
e assiduidade. Reuniões: horários a combinar 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
4 vagas de 10 horas semanais  
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PROJETO: Arduino Para Crianças e 
Adolescentes Despertando o 
Interesse Pelas Exatas e Tecnologia 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Rosely 
Maria Velloso Campos 

ATIVIDADES: Realização de oficinas em escolas públicas (regime presencial) e 
desenvolver material didático. 
LOCAL(IS): Escolas Estaduais Afonso Pena e Maurício Murgel. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Aeronáutica, de 
Controle Automação, Eletrônica e de Computação. 
DEDICAÇÃO: Terças e quintas das 13:30 às 15:00. 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 Vagas de 10 horas semanais. 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
10 Vagas de 10 horas 
semanais. 

PROJETO: Arte de Cuidar: apoio 
psicológico a idosos residentes e 
trabalhadores de ILPIs mineiras 
 
COORDENAÇÃO: Prof. Bruno 
Vasconcelos de Almeida 
 

ATIVIDADES: - Acolhimento e apoio psicológico por meio remoto a pessoas idosas 
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 participantes do projeto;  
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 a partir do 4º período. 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta, manhã ou tarde. 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
10 Vagas de 10 Horas 
samanais 

PROJETO: Enriquecimento da 
aprendizagem para desenvolvimento 
de habilidades 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Karina 
Fideles Filgueiras 
 

ATIVIDADES: Criar, acompanhar e avaliar atividades de conhecimento diverso para 
crianças com perfil de altas habilidades/superdotação fazendo parte permanente da 
comissão de atividades; 
Participar ativamente de uma das comissões de trabalho, a saber: de pais, científica, 
administrativa, de divulgação. 
Desenvolver um produto final a ser publicado em forma de artigo, individual ou em 
grupo. 
Participar da supervisão semanal com toda a equipe do projeto. 
LOCAL(IS): De forma remota, através de plataformas digitais ou atividades na na PUC 
Minas, campus Coração Eucarístico. Ambos encontros acontecem às segundas feiras, 
em dois turnos, manhã OU tarde. 
PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando entre o 2º e 7º períodos dos cursos de graduação de 
Engenharias, Informática, Medicina, Ciências Biológicas, Pedagogia, Letras, Educação 
Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Física, Matemática e demais cursos da 
Universidade, independente do campus, ou estar regularmente matriculado em qualquer 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
12 vagas de 10 horas semanais 
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programa de pós graduação da PUC Minas. 
DEDICAÇÃO: Atividades com as crianças às 2ª feiras, de 8:30h às 11:30h OU 13:30h 
às 17h e supervisões com toda a equipe e coordenação, a princípio, às 5ª feiras de 
15:30h às 17:30h 

PROJETO: Entreposto 
Agroecológico e Cultural: nos 
caminhos de Francisco e Clara na 
construção da economia e ecologia 
integra 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Tania 
Cristina Teixeira 
 

ATIVIDADES: Auxiliar no atendimento da equipe do projeto ao público interno e externo 
em demandas específicas do setor presencialmente ou por meio virtual e por telefone. 
Dar suporte às atividades desenvolvidas a respeito das ações presenciais e virtuais 
descritas no projeto.   
LOCAL(IS): PUC Minas COREU. PUC Minas Praça e PUC Minas São Gabriel.   
Associação Horizontes Agroecológicos,   
Comunidade de Casa Branca e localidades de Brumadinho.   
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Ciências Econômicas. Ciências Contábeis e 
Propaganda e Publicidade e Jornalismo. A partir de 2 º período.   
DEDICAÇÃO: Quarta - feira 13 as 18:00 horas e Sexta -feira das 13 as 18 horas 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
4 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
3 vagas de 10 horas 1 vaga de 
5 horas semanais 

PROJETO: Programa de Formação 
de Autoprodutores em Saberes 
Ambientais – PROSA 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Viviane 
Zerlotini da Silva 

ATIVIDADES: Auxílio na elaboração e organização de trabalhos relacionados a 
extensão, reuniões presenciais e  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): PUC Minas Coração Eucarístico, Aglomerado da Serra, Ocupações 
Urbanas de Izidora (Santa Luzia), Regional Leste de BH 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos de Arquitetura, Engenharia, Geografia, 
Ciências Sociais, Serviço Social, a partir do 1º período 
DEDICAÇÃO: segunda a sexta das 13 as 18 horas 
ou 
segunda a sexta das 8:00 as 12:00 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 
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PROJETO: IDEIAS - Incubadora de 
Desenvolvimento Econômico com 
inovação ambiental e social 
 
 
COORDENAÇÃO: Prof. Osvaldo 
Mauricio de Oliveira 

ATIVIDADES: Organização e Mentoring de negócios do programa de startups da 
incubadora IDEIAS. 
Atendimento remoto à empresários Micro Empreendedores Individuais, pequenas 
empresas e da economia solidária, com assessoria em gestão. 
Atendimento a empreendimentos do movimento da Economia Solidária; 
Atividades de assessorias aos Jovens Aprendizes no projeto de extensão CEDUC; 
LOCAL(IS): As atividades serão realizadas nas modalidades remota e presencial na 
PUC Minas Coração Eucarístico (Cowork do Ideias Lab), CEDUC, CDL e Fórum 
Economia Solidária. 
PRÉ-REQUISITOS: Noções de utilização das mídias digitais e redes sociais 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta de 14h às 18hs (com escala de revezamento) 

VAGAS 
Beneficiário de bolsa: 
1 vaga de 10 horas semanais 
para Unidade de Contagem 
(cursos: Administração, 
Contábeis, Engenharias ou 
Sistema de informação ou 
similar). 
1 vaga de 10 horas semanais 
para Campus Poços de Caldas 
(cursos: Administração, 
Contábeis, Engenharias ou 
Sistema de informação ou 
similar). 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
5 vagas de 10 horas semanais - 
qualquer curso para Campus do 
Coração Eucarístico; 
5 vagas de 10 horas semanais - 
qualquer curso para Unidade 
Praça da Liberdade; 
5 vagas de 10 horas semanais 
qualquer curso para Unidade 
São Gabriel; 
5 vagas de 10 horas semanais 
qualquer curso para Unidade 
Barreiro; 
5 vagas de 10 horas semanais 
qualquer curso para Campus de 
Contagem; 
5 vagas de 10 horas semanais 
qualquer curso para Campus de 
Betim; 
5 vagas de 10 horas semanais 
qualquer curso para Campus de 
Poços de Caldas. 
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PROJETO: Parlamento Jovem de 
Minas (Parceria Estadual) 
 
COORDENAÇÃO: Prof. Alexandre 
Eustáquio Teixeira 

ATIVIDADES: Estudar e compreender bem a documentação de referência do projeto; 
Estudar e participar de grupo de leitura e discussão sobre temas vinculados à formação 
política de jovens, democracia e cidadania; Investigar e contribuir para a produção de 
materiais sobre recorte temático para o projeto em 2023 (temática a ser definida em 
setembro); Acompanhar e interagir com participantes do projeto em suas redes sociais; 
Apoiar, quando demandados, de iniciativas desenvolvidas pela coordenação estadual – 
ALMG; Participar de reuniões semanais de supervisão (prioritariamente no período da 
tarde), Elaborar relatórios de atividades individuais; Participar do Seminário Extensão da 
PUC Minas 2022; Acompanhar a etapa regional do PJ na região metropolitana (se 
realizada em BH); Acompanhar e apoiar, por meio de atividades acordadas com a 
ALMG, a etapa estadual, a ser realizada nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2022. 
LOCAL(IS): As atividades do projeto são desenvolvidas de forma híbrida. Há atividades 
que são desenvolvidas de forma remota e há atividades que são desenvolvidas 
presencialmente, quase sempre, na PUC Minas Coração Eucarístico. Excepcionalmente 
há atividades que são realizadas na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, em Belo Horizonte. 
PRÉ-REQUISITOS: É necessário que o candidato(a): 
Seja graduando de um dos cursos listados a seguir: Ciências Sociais, Comunicação 
Social (Jornalismo ou Publicidade e Propaganda) Relações Internacionais, Geografia, 
Direito, Psicologia, Serviço Social, Filosofia; 
Já tenha cursado e tenha sido aprovado em pelo menos uma disciplina de ciências 
sociais, OU sociologia, OU ciência política; 
Tenha disponibilidade real para cumprir a carga horária semanal da vaga requerida 
(prioritariamente no período da tarde); 
Goste de trabalhar em grupo, de atividades de estudo e de produção de textos e 
documentos diversos; 
Goste de formação política e de atuar em projetos com público jovem; 
Seja proativo. É desejável que:  
O(a) candidato(a) já tenha cursado, e tenha sido aprovado, em alguma disciplina de 
metodologia de pesquisa; 
Se o(a) candidato(a) for graduando de História, que tenha conhecimento e experiência 
com pesquisa documental e produção de linha do tempo. 
DEDICAÇÃO: As atividades do projeto e as supervisões são desenvolvidas durante a 
semana (entre segunda e sexta-feira), prioritariamente no período da tarde. Os dias e 
horários de atuação serão definidos no início do mês de agosto e corresponderão à 
carga horária de cada candidato selecionado. 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vaga de 20 horas semanais 
2 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Parlamento Jovem de 
Minas Gerais em Belo Horizonte 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Angela 
Maria Siman 

ATIVIDADES: Participação em oficinas, plenárias, reuniões. Realização de 
monitoramento e avaliação, análise e construção de relatórios. Apoio as atividades do 
projeto. 
LOCAL(IS): Câmara Municipal de Belo Horizonte, PUC Minas Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as), do Curso de Ciências Sociais, Direito e de Psicologia, a 
partir do 3º período. 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta das 14:00 às 18:00 horas 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Programa (A)penas 
Humanos: ações interdisciplinares 
no âmbito da APAC 
 
COORDENAÇÃO: Patricia Dayrell 
Neiva / Maria Carmem Schettino 

ATIVIDADES:  
Gerais: 
Participação em reuniões interdisciplinares mensais e capacitação;  
Planejamento de ações a serem desenvolvidas no âmbito do projeto com ações 
específicas de cada curso parceiro e interdisciplinares nas visitas a APAC SL. 
Elaboração de materiais didáticos diversos a serem utilizados nas práticas 
extensionistas na APAC SL 
Produção de relatórios e diários de campo. 
 
Específicas 
Curso de Enfermagem e Fisioterapia: Realização de diagnóstico e ações de promoção e 
prevenção primária em saúde. 
Projeto Pelas Letras: Elaboração de materiais didáticos diversos a serem utilizados em 
oficinas de leitura e produção de textos. Correção de textos do gênero resenha, resumo; 
realização de oficinas; 
Curso de Direito: Atendimentos jurídicos e Palestras 
LOCAL(IS): APAC de Santa Luzia Belo Horizonte (Transporte com fomento pelo projeto) 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de: 
Enfermagem, a partir do 2º período 
Fisioterapia a partir do 6º período 
Direito Alunos (as) do curso de Direito da Unidade Praça da Liberdade a partir do 4º 
período e Alunos (as) do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e 
Doutorado). 
Letras, Pedagogia, História a partir do 2º período. 
DEDICAÇÃO:  
Quinta-feira das 13:00 às 17:00, quinzenalmente ou mensalmente (Enfermagem) 
Segundas feiras 13:00 às 17:00 quinzenalmente (Filosofia, Fisioterapia) 
Segundas e Sextas feiras das 8h às 12h, quinzenalmente ou mensalmente (Letras) 
Segunda às sextas feiras de 13:00 às 18:00 (Direito) 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
3 vagas de 10 horas semanais 
sendo: 
 
2 vagas de 10 horas (uma para 
aluno da graduação e outra 
para aluno da pós graduação do 
Curso de Direito Praça da 
Liberdade 
1 vaga para Curso de Letras, 
História ou Pedagogia. 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
11 vagas de 10 horas semanais 
sendo: 
1 vaga para Curso de 
Fisioterapia a partir do 6º 
período 
6 vagas para Curso de 
Enfermagem a partir do 2º 
período. 
2 vagas para o Curso de Letras, 
História e Pedagogia. 
2 vagas de 10 horas (uma para 
aluno da graduação e outra 
para aluno da pós graduação 
em Direito) 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Projeto LER - Leitura e 
escrita com refugiados e migrantes 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Sandra 
Maria Silva Cavalcante 

ATIVIDADES: Participação no processo de planejamento, avaliação e desenvolvimento 
de oficinas de aprendizagem de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira, para crianças e 
adolescentes; jovens e adultos de diferentes nacionalidades, em situação de migração 
humanitária, com desempenho linguístico nos níveis Intermediário e Avançado. 
Participação de reuniões semanais de avaliação e planejamento das ações, 
presencialmente e por videoconferência. Apoio às ações pedagógicas e culturais 
desenvolvidas no âmbito do projeto, na modalidade presencial e online. Participação em 
outras formas de interação, com objetivos pedagógicos e culturais, de maneira síncrona 
e assíncrona, especialmente, via WhatsApp, redes sociais e pelo site do projeto.  
Site oficial do projeto: https://www.projetoler.com/ 
LOCAL(IS): Na modalidade presencial, as atividades são desenvolvidas na Unidade 
Praça da Liberdade, aos sábados, no período da tarde. As reuniões de avaliação e 
planejamento semanais, na modalidade presencial, no Instituto de Ciências Humanas 
(Prédio 6) e no Programa de Pós-graduação em Letras (Prédio 20). 
PRÉ-REQUISITOS: Ser comprometido com a defesa dos Direitos Humanos e da Cultura 
da Paz. Ser sensível aos desafios da crise global de migração humanitária. 
Preferencialmente, ser estudante das áreas de Ciências Humanas, Comunicação Social, 
Direito, Psicologia. 
DEDICAÇÃO: A ser definido no Plano de Trabalho do semestre. 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
6 Vagas de 10 horas semanais -  
sendo 2 (dois) do curso de 
Letras e 4 (quatro) do Curso de 
Pedagogia 

PROJETO: PUC INCLUSIVA 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Carolina 
Costa Resende 

ATIVIDADES: Auxiliar no atendimento ao público interno e externo em demandas 
específicas do projeto presencialmente e/ou por telefone. Dar suporte nas atividades 
desenvolvidas como: manuseio de documentos e organização de arquivos; confecção, 
conferência de planilhas e lançamento de dados em programas específicos. Apoio às 
atividades do projeto. Mediação de oficinas de capacitação. Elaboração de artigos. 
Participação em eventos 
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico 
PRÉ-REQUISITOS: a partir do 1º período alunos dos cursos indicados nas vagas 
Pedagogia: 6 vagas de 10 horas  
Fonoaudiologia: 1 vagas de 10 horas  
Fisioterapia: 1 vagas de 10 horas  
Direito: 2 vagas de 10 horas  
Letras: 3 vagas de 10 horas  
Comunicação: 2 vagas de 10 horas  
Demais cursos (sem distinção): 2 bolsas de 10 horas  
Extensionistas voluntários de qualquer curso, a partir do 1º período: 2 vagas de 10 horas 
DEDICAÇÃO: segunda a sexta das 13 as 18 horas 

VAGAS 
 Beneficiário de bolsa: 
18 vagas de 10 horas semanais 
  
Pedagogia: 6 vagas de 10 horas 
Fonoaudiologia: 1 vagas de 10 
horas  
Fisioterapia: 1 vagas de 10 
horas  
Direito: 2 vagas de 10 horas  
Letras: 3 vagas de 10 horas  
Comunicação: 2 vagas de 10 
horas  
Demais cursos (sem distinção): 
2 bolsas de 10 horas  
  
Não Beneficiário de bolsa: 
4 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: UNIVERSIDADE 
SUSTENTÁVEL: Educação, 
sensibilização e cooperação na 
construção da sustentabilidade a 
partir da PUC Minas 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Virginia 
Simão Abuhid 

ATIVIDADES: Apoio ao planejamento e desenvolvimento das atividades, tecnologias e 
produtos acadêmicos do projeto, em especial nas práticas extensionistas e nas ações de 
educação para sustentabilidade, no complexo Sustentável (Coreu) e em Instituições e 
projetos parceiros; produção de conteúdos para as redes sociais do projeto visando 
divulgação científica e do projeto; apoio às ações de gestão do projeto. 
LOCAL(IS): PUC Minas Coreu, APAC Feminina, Convivium Emaus, Casa de Francisco 
pela Ecologia Integral 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de todos os cursos, a partir do 2º período 
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta, manhã e/ou tarde (horário a combinar) 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
5 vagas de 10 horas semamais 

PROJETO: Comunidade na Ativa 
 
COORDENAÇÃO: Marcia Mansur 
Saadallah 

ATIVIDADES: Realização de oficinas psicossociais e de esporte e lazer com crianças e 
adolescentes da comunidade 
Realização de reuniões e encontros com a comunidade - articulação comunitária 
Mapeamento de demandas e potencialidades 
Divulgação do projeto 
Elaboração do diagnóstico e mapeamento afetivo da comunidade 
LOCAL(IS): Vila dos Marmiteiros 
PUC Minas 
PRÉ-REQUISITOS: Cursar Psicologia, Educação Fisica ou Comunicação Social 
DEDICAÇÃO: Sabados 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vaga 10 horas curso 
educação fisica 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
1 vaga 10 horas semanais curso 
psicologia 
1 vaga 10 horas semanais 
comunicação social 

PROJETO: Jovem Aprendiz, 
realidades e perspectivas 
transformadas pelo conhecimento. 
 
COORDENAÇÃO: Marcelo Prímola 
Magalhães 

ATIVIDADES: Acolhimento dos jovens aprendizes; participação em capacitações; 
auxiliar o professor na realização das oficinas junto aos jovens  
aprendizes; inserção de dados para acompanhamento e monitoramento da execução do 
projeto; apoio na elaboração de material  
para ser aplicado junto aos jovens aprendizes; participação das reuniões mensais e 
outras agendadas pela equipe do projeto;  
elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas; participar dos 
seminários, mesas-redondas e demais atividades  
relacionadas ao projeto. 
LOCAL(IS): PUC Minas – Coração Eucarístico ICEG – Escola de Negócios – Prédio 14 
PRÉ-REQUISITOS: Preferencialmente discentes a partir do 3º período dos cursos do 
ICEG, na modalidade presencial ou EAD, ampliado aos demais  
discentes da universidade interessados em conhecimentos e práticas multidisciplinares e 
intercursos. 
DEDICAÇÃO: Semanalmente às quintas-feiras, 13h às 17h e, mensalmente, às sextas-
feiras, 13h às 17h 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vaga de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
12 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Lições da Terra: projeto 
interdisciplinar de direitos étnicos 
 
COORDENAÇÃO: Mário Cleber 
Martins Lanna Júnior 

ATIVIDADES: Pesquisa arquivística e bibliográfica, trabalho de campo, tabulação e 
sistematização de dados. 
LOCAL(IS): Puc Minas, Coração Eucarístico. Vila Santa Efigênia, Mariana. 
PRÉ-REQUISITOS: Aluno dos cursos de Ciências Sociais, Geografia, Letras, Educação, 
História. 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta, 08:00 às 12:00; 19:00 às 22:00. Sábado 08:00 às 12:00 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
10 vagas de 10 horas semanais. 

PROJETO: Promoção da saúde e 
cuidado humano 
 
COORDENAÇÃO: Julio Cesar 
Batista Santana 

ATIVIDADES: Atividades de Promoção da Saúde  
Consulta de Enfermagem  
Avaliação dos Sinais Vitais e Glicemia Capilar  
Rodas de Conversa sobre a Saúde  
Construção de Pôsteres Educativos  
Construção de Relatos de Experiência 
LOCAL(IS): Convivium Emaús 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos da Enfermagem a partir do segundo período. 
DEDICAÇÃO: 10 horas semanais / Período Tarde 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
6 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Asas da Dança 
 
COORDENAÇÃO: Márcia Campos 
Ferreira 

ATIVIDADES:  
Apoiar as atividades do projeto, nas diversas modalidades de dança, no que se refere à 
recepção dos participantes, suporte aos voluntários que desenvolvem as oficinas.  
Auxiliar no atendimento ao público interno e externo em demandas específicas do 
projeto, presencialmente e/ou por qualquer outra via virtual.  
Dar suporte nas atividades desenvolvidas e gerar informações complementares como 
relatos de atividades cotidianas, especiais, registro de imagens, e ainda manuseio de 
documentos e organização de arquivos; confecção, conferência de planilhas e 
lançamento de dados em programas específicos. 
LOCAL(IS): O Projeto Asas da Dança acontece aos sábados em três espaços distintos 
do Complexo Esportivo da PUCMinas (Coração Eucarístico): sala de dança (402), 
quadra 1 (coberta) e sala 101. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Educação Física, a partir do 3º período 
DEDICAÇÃO: Aos sábados de 8 às 14 horas 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
6 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Providencia na 
comunidade 
 
COORDENAÇÃO: Sandra Maria de 
Freitas 

ATIVIDADES: Ações de comunicação estratégicas nos diversos projetos que compõe a 
Providens 
LOCAL(IS): Nas unidades do projeto e nas dependências da PUC  
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos de Publicidade e Propaganda da Praça da 
Liberdade, e Relações Públicas do Coreu e demais cursos de Comunicação 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta nos horários e dias a definir com a coordenação 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
6 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Coração Eucarístico 

PROJETO: Ações de Comunicação 
em Brumadinho e Região  
 
COORDENAÇÃO: Sandra Maria de 
Freitas 

ATIVIDADES: Ações de comunicação estratégicas junto ao acampamento Pátria Livre 
do MST, Escolas Estaduais do ensino médio em Brumadinho e outras entidades 
representativas da sociedade civil que desenvolvam Ações/Projetos/Programas na área 
da sustentabilidade ODS, comunicação e encontro e Economia de Francisco e Clara. 
LOCAL(IS): Brumadinho e regiões  
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos de Publicidade e Propaganda da Praça da 
Liberdade, Relações Públicas do Coreu, Jornalismo e demais cursos de Comunicação 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta nos horários e dias a definir com a coordenação 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
6 vagas de 10 horas semanais 

  

PUC Minas Poços de Caldas 

PROJETO: Projeto Acolher: visão 
humanizada do envelhecimento 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Maria 
Imaculada Ferreira Moreira Silva 

ATIVIDADES: Participar da capacitação para conhecer os procedimentos/ ações do 
projeto, participar das reuniões, auxiliar as atividades que serão desenvolvidas, auxiliar no 
registro das atividades, produzir relatórios, participar da elaboração de artigos / resumos 
científicos. 
LOCAL(IS): Clínica de Fisioterapia 2 da PUC-Minas e Asilo São Vicente de Paula em 
Poços de Caldas 
PRÉ-REQUISITOS: Estar cursando do 5º período em diante do curso de Fisioterapia 
DEDICAÇÃO: Segunda-feira e Quarta-feira à tarde 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Poços de Caldas 

PROJETO: Ecologia Solidá(RI)a: o 
papel da agroecologia no contexto 
dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Mariana 
Balau Silveira 

ATIVIDADES: Pesquisa e coleta de dados sobre agências e fundos de financiamento de 
políticas na área de Agricultura Familiar; 
Elaboração de roteiros de entrevistas; 
Condução de entrevistas e aplicação de surveys; 
Elaboração de relatórios sobre as atividades realizadas; 
Participação em reuniões semanais de planejamento das atividades/ 
Elaboração e condução de oficinas de capacitação, sob a supervisão dos docentes 
envolvidos. 
LOCAL(IS): Prédio 9 (Curso de Relações Internacionais); Sede da APA Pedra Branca 
(Caldas-MG); Aldeia Ibirimã Kiriri do Acré (Caldas-MG). 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Relações Internacionais, a partir do 2º 
período; 
Domínio da Língua Inglesa (mediante comprovação); 
DEDICAÇÃO: Segunda a Sexta-Feira, de 08:00 às 12:00 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
4 Vagas de 20 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
4 Vagas de 20 horas semanais 

PROJETO: Mentes Brilhantes 
 
COORDENAÇÃO: Mirella 
Castelhano Souza 

ATIVIDADES: Utilizar seu conhecimento teórico-prático acumulado para a construção 
integrada do projeto com os demais participantes;  
Colaborar no apoio e na criação de espaços coletivos para discussões sobre saúde 
mental e PICS;  
Apoio no planejamento e organização para executar as atividades previstas no projeto;  
Apoio no acompanhamento das atividades desenvolvidas;  
Arquivar e organizar os dados coletados para que depois sejam usados em publicações 
científicas;  
Preparar material didático, de orientação e divulgação para os participantes do projeto; 
Produzir artigos científicos para publicação em eventos da área;  
Apoio na promoção de publicidade nas redes sociais; 
Estabelecer temas com base científica juntamente com os outros integrantes do projeto 
para dar início as rodas de conversa com os pacientes;  
LOCAL(IS): PUC, Penitenciária Poços de Caldas, Presídio de Andradas, CAPSi 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e 
Psicologia 
DEDICAÇÃO: De Segunda à Sexta das 14h às 18h 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
3 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Poços de Caldas 

PROJETO: Campestre Valoriza 
Queijo 
 
COORDENAÇÃO: Andrea Rentz 
Ribeiro 

ATIVIDADES: Os alunos do curso de Medicina Veterinária irão atuar nas propriedades 
rurais assistidas através da avaliação do processo de obtenção da matéria prima leite e 
avaliação da sanidade animal, além de contribuírem com o processo de inspeção na 
fabricação e produto final queijo. 
Os graduandos do curso de Biomedicina irão atuar realizando as analises microbiológicas 
e físico químicas do leite e queijo 
Os graduandos do curso de Engenharia de Produção irão atuar acompanhando o 
processo produtivo das queijarias assistidas para avaliação e posteriormente realizaram 
gerenciamento de riscos e proporem soluções para melhoria do processo produtivo com 
menor custo e realização de cursos de capacitação nos processos produtivos para o 
publico alvo. 
LOCAL(IS): Campus PUC Minas Poços de Caldas e Casa do Agricultor na cidade de 
Campestre MG 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Medicina Veterinária, Engenharia de Produção, 
Biomedicina. 
DEDICAÇÃO: Terça feira período da manha e quinta feira período da tarde 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
5 Vagas de 10 horas semanais 
Não Beneficiário de bolsa: 
20 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Remição pela leitura: 
uma experiência no presídio de 
Poços de Caldas 
 
COORDENAÇÃO: Davidson 
Sepini Goncalves 

ATIVIDADES: Visita aos presídios de Poços de Caldas e Botelhos para atividades com os 
presos e presas, distribuindo os livros, o material para elaboração das resenhas e 
orientado sobre as condições para participação no projeto e sobre a elaboração das 
resenhas. 
LOCAL(IS): Presídios de Poços de Caldas e Botelhos 
PRÉ-REQUISITOS: Ser aluno(a) matriculado (a) nos cursos de graduação da PUC Minas 
campus Poços de Caldas 
DEDICAÇÃO: Às Terças-feiras das 13:00 às 15:00 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
20 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Simplifica e 
Empreende (+) 
 
COORDENAÇÃO: Prof.º Vinicius 
Generoso Monteiro 

ATIVIDADES: Atendimento presencial e/ou remoto a microempreendedores e 
empreendedores informais para realização de consultoria para elaboração de preços   
LOCAL(IS): Escritório do SEBRAE Poços de Caldas – Rua Marechal Deodoro, 274 – 
Centro 
Bem Viver - Associação de Apoio à Comunidade – Rua Biotita, 347 – Jardim Kennedy II 
Paróquia São Sebastião – Rua Nico Duarte, 570 – Vila Cruz 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Administração a partir do 2º período. 
Alunos(as) do Curso de Ciência da Computação a partir do 2º período. 
Alunos(as) do Curso de Engenharia Elétrica a partir do 2º período. 
Alunos(as) do Curso de Publicidade e Propaganda a partir do 2º período. 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta das 14 as 18 horas 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
5 vagas de 20 horas semanais. 
 
2 vagas para alunos do curso 
de Administração 
1 vaga para aluno de Ciênicas 
da Computação 
1 vaga para aluno de 
Engenharia Eletrica 
1 vaga para aluno de 
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PUC Minas Poços de Caldas 
Publicidade e Propaganda 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
5 vagas de 10 horas semanais. 
 
2 vagas para alunos do curso 
de Administração 
1 vaga para aluno de Ciênicas 
da Computação 
1 vaga para aluno de 
Engenharia Eletrica 
1 vaga para aluno de 
Publicidade e Propaganda 

 

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 
 
 

ATIVIDADES: Serão selecionados(as) discentes do curso de Direito, matriculados na 
unidade Serro, para prestar assessoria jurídica às comunidades quilombolas localizados 
no município do Serro e para prestar apoio às atividades extensionistas do “Projeto 
Quilombo Vivo: apoio e fortalecimento das comunidades quilombolas do Serro”. O Projeto 
Quilombo Vivo é realizado em parceria com o Centro de Documentação Eloy Ferreira da 
Silva (CEDEFES) e da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas 
Gerais – N’Golo. 
 
Serão selecionados discentes do curso de Direito para prestar assessoria jurídicas às 
comunidades quilombolas atendidos pelo projeto de extensão, atuando nos cursos de 
formação de direitos quilombolas e na orientação jurídicas das demandas encaminhadas 
pela Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – N’Golo. 
LOCAL(IS): Curso de Direito da PUC Minas, unidade Serro. 
Curso de Direito da PUC Minas, unidade Praça da Liberdade. 
PRÉ-REQUISITOS: Estar matriculado nos cursos de Direito ou Ciências Sociais, 
independentemente do período. 
DEDICAÇÃO: Segunda-feira à Sexta-feira, no horário de 14 às 18 horas. 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 Vaga de 10 horas semanais - 
para alunos de Belo Horizonte 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
10 vagas de 10 horas semanias 
- para alunos de Belo Horizonte 
e Serro. 
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PUC Minas Praça da Liberdade 

PROJETO: Construindo Pontes 
 
COORDENAÇÃO: Prof. Paulo 
Henrique Maciel Barbosa 

ATIVIDADES: 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): Presencialmente, na PUC Minas Unidade Praça da Liberdade, e na APAE 
Belo Horizonte, no Bairro Santa Tereza, na capital, e quando for necessário, atuações no 
formato virtual e remotos. 
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, na unidade da APAE Belo Horizonte, 
a tarde ou de manhã. Havendo a possibilidade de encontros virtuais, ainda a serem 
planejados dias, horários e periodicidade. Atividades que totalizam 10h/semanais. 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
6 vagas de 10 horas semanais - 
para estudantes do curso de 
Engenharia Civil, ou outro curso 
de Engenharia e Arquitetura,  ou 
pós-graduação, com 
conhecimento em sistemas 
estruturais e construtivos. 

PROJETO: Educação Financeira e 
Empreendedorismo Social para 
recuperandos da APAC Betim à luz 
dos princípios da Economia de 
Francisco e Clara 
 
COORDENAÇÃO: Prof. Luiz 
Amaro Lanari 

ATIVIDADES: Ser capacitado no método Apac e princípios de economia de Francisco e 
Clara para dar suporte e apoio aos diversos processos do projeto de extensão. 
Auxiliar os processos de diagnóstico do ambiente de intervenção (Apac), por meio de 
visitas a Apac, entrevistas com a direção da Apac, associação de recuperandos, e suas 
famílias. Dar suporte aos processos de planejamento de oficinas de educação financeira 
e empreendedorismo social, adequado a realidade diagnosticada dos recuperandos da 
Apac e suas famílias. 
Participar dos processos de desenvolvimento de estratégias, ferramentas, oficinas, 
palestras e cursos de educação financeira e empreendedorismo social para os 
recuperandos e suas famílias. 
Auxiliar o processo de avaliação e monitoramento constantemente os processos de 
desenvolvimento do projeto. 
LOCAL(IS): PUC Minas Praça da Liberdade, APAC Betim. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas e Direito a partir do 2º período. 
DEDICAÇÃO: 5ª e/ou 6ª à tarde (PUC Praça) e sábado pela manhã (Apac quando 
necessário) 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 Vaga de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
4 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Praça da Liberdade 

PROJETO: Juventudes e espaço 
escolar: pensamentos e ações no 
espaço entre Psicologia e 
Educação 
 
COORDENAÇÃO: Valéria Silva 
Freire de Andrade 

ATIVIDADES: Levantamento das demandas dos adolescentes do ensino médio; 
Elaboração de propostas de intervenção para os adolescentes do ensino médio da Escola 
Estadual Governador Milton Campos; 
Realização de oficinas temáticas com os adolescentes ensino médio da Escola Estadual 
Governador Milton Campos; 
Elaboração de diário de campo e monitoramento das oficinas realizadas; 
Escrita de relatórios mensais relativos às intervenções realizadas, articulando as teorias 
da adolescência e as teorias de grupos com as atividades realizadas.  
Comparecimento semanal às supervisões para discussão e acompanhamento do trabalho 
realizado. 
LOCAL(IS): PUC Minas Praça da Liberdade 
Escola Estadual Governador Milton Campos. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Psicologia a partir do 5º período 
DEDICAÇÃO: Uma manhã e uma tarde por semana 
Um sábado por mês. 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 20 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
4 vagas de 20 horas semanais 

PROJETO: Klínica: direitos 
humanos e cidadania 
 
COORDENAÇÃO: Prof. Ricardo 
Guerra Vasconcelos 
 

ATIVIDADES: Atendimento às pessoas em situação de Rua; participação no Fórum das 
Pessoas em Situação de Rua na Pastoral do Povo da Rua; participação em rodas de 
conversa efetuadas pelo Movimento Nacional; atendimento no Telecentro do Centro POP 
com vistas a trazer maior inclusão digital e social; coordenação de oficinas e rodas de 
conversa a partir das demandas do movimento. 
LOCAL(IS): Pastoral do Povo da Rua – Rua Além Paraíba, 208, Lagoinha e o Centro 
POP Centro-Sul – Centro de Referência da População de Rua na Av. do Contorno, 
10852, Barro Preto. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Direito e de Psicologia, a partir do 2º período 
DEDICAÇÃO: De segunda a sexta feira das 13 às 18 horas 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
10 vagas de 10 horas semanais  

PROJETO: REAÇÃO.COM – 
Regularização e Aperfeiçoamento 
de Ação Comunitária 
 
COORDENAÇÃO: Antonio Carlos 
Lúcio Macedo de Castro 

ATIVIDADES: O projeto será desenvolvido na comunidade localizada no Bairro Palmares 
A, Ibirité/M G, assim com nas dependências da 
universidade, ou mesmo em home officce, dependendo das condições sanitárias de 2022. 
Primeiramente serão realizadas visitas técnicas nos locais onde são realizadas as 
atividades assistenciais do projeto “O Amor Vence Tudo”. Em seguida os integrantes da 
comunidade serão instruídos pelos integrantes do projeto para a constituição de 
associação e obtenção de cartão de CNPJ. Também serão realizadas palestras 
expositivas e interativas, com participação do corpo docente e discente dos cursos de 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
10 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas Praça da Liberdade 
Bacharelado em Direito, Administração e Ciências Contábeis, em horários 
predeterminados juntamente à comunidade. Estes encontros, de duração aproximado de 
50 minutos, ocorrerão na comunidade para que sejam apresentadas noções básicas de 
gestão de projetos, gestão financeira, além de esclarecimentos de dúvidas jurídicas a 
respeito da atividade assistencial. Assim serão preparados computadores, caixas de som 
e projetores para exposição de apresentações, vídeos etc. A líder comunitária já 
manifestou interesse e disposição em firmar parceria com o projeto. O presente projeto de 
extensão encontra-se, portanto, em sintonia com o projeto social já em andamento 
denominado “O Amor Vence Tudo”. A partir da regularização da associação, o projeto irá 
acompanhar as ações, em interação com a sociedade local, prestando assessoria na 
área jurídica, gestão e contábil, 
de modo a preparar os gestores do projeto a dar continuidade com mais eficiência e 
recursos, por meio da participação dos discentes sob a supervisão dos docentes 
participantes. 
LOCAL(IS): Puc Minas Praça de Liberdade e Comunidade do Bairro Palmares A, 
Ibirité/MG. 
PRÉ-REQUISITOS: Acadêmicos de Direito, Administração ou Ciências Contábeis a partir 
do 4º período. 
DEDICAÇÃO: Sextas e sábados em horários a combinar. 

 

PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: BEIRA LINHA: 
promovendo inclusão e cidadania 
digitais 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Sandra 
Maria Silveira 
 

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

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
8 vagas de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
8 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: MediAção 
Comunitária: Práticas 
comunitárias, restaurativas e de 
mediação de conflitos 
 
 
COORDENAÇÃO: Prof. Rubens 
Ferreira do Nascimento 
 

ATIVIDADES: Participação em atividades relacionadas à mediação comunitária e à 
justiça restaurativa; participação em atendimentos envolvendo adolescentes autores de 
atos infracionais por meio de práticas restaurativas, capacitações e minicursos, 
colaboração em atividades de pesquisa participativa. 
LOCAL(IS): PUC SG; Comunidades e Escolas Municipais das Regionais Norte e 
Nordeste; 
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes de Psicologia e Direito de quaisquer períodos; Interesse 
e/ou investimentos em mediação de conflitos e justiça restaurativa; Interesse por 
trabalhos comunitários, direitos humanos, movimentos sociais e ações políticas; 
Conhecimentos, práticas ou interesse pelas relações étnico-raciais e questões de 
negritude e branquitude; Interesse por pesquisas e metodologias qualitativas 
DEDICAÇÃO: Quintas-feiras das 14hs às 17hs e outros dias/horários a combinar 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vaga de 10 horas semanais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 

PROJETO: Mediação e Cidadania  
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Maria 
Zoé Rios Fonseca de Andrade 

ATIVIDADES: Triagem, acompanhamento, elaboração de acordo, registros e análises 
jurídicas, sociais, familiares e relacionais dos casos que buscam o serviço dos SAJ. 
LOCAL(IS): SAJ – Serviço de Assistencia Judiciária da PUC São Gabriel 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso do Direito ou de Psicologia a partir do 3º período 
DEDICAÇÃO: 6º feira ou/e sábado – manhã e 2 tardes de 16:30h as 19:00h - 10hs 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
8 vagas de 10 horas semanais 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: Patrimônio construído 
 
COORDENAÇÃO: Gláucia 
Nolasco de Almeida Mello 
 

ATIVIDADES: Revisão bibliográfica e levantamento de dados; participação em visitas 
técnicas para inspeção visual e ensaios a serem realizados nas construções 
investigadas; desenvolvimento de relatório técnico; participação em desenvolvimento de 
artigos técnicos; participação em eventos e atividades para divulgação do projeto; 
participação em oficinas para alunos de ensino fundamental; produção de conteúdo 
para as mídias sociais. 
LOCAL(IS): Reuniões Virtuais por meio da plataforma Teams ou Meet. 
Visitas técnicas às edificações investigadas: serão previamente agendadas, manhã ou 
tarde, durante a semana. 
Oficinas presenciais nas escolas: serão previamente agendadas, manhã ou tarde, 
durante a semana. 
PRÉ-REQUISITOS: Disponibilidade para dedicação de 10 horas/semana. Interesse por 
estudos nas áreas de preservação do patrimônio histórico construído e por educação 
patrimonial. Alunos dos cursos Engenharia Civil (a partir do 2° período); Arquitetura e 
Urbanismo (a partir do 2° período) e Jogos Digitais (a partir do 4° período) 
DEDICAÇÃO: A combinar 

VAGAS 
 
Beneficiário de bolsa: 
1 vagas de 10 horas semanais – 
Cursos de Engenharia Civil, 
Jogos Digitais 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
5 vagas de 10 horas semanais – 
Cursos de Engenharia Civil, 
Jogos Digitais, Arquitetura e 
Urbanismo 

PROJETO: PUC Mais Idade São 
Gabriel 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Simone 
Alves Nogueira 

ATIVIDADES: Apoio na 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 Virtuais 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos cursos do ICEI - Instituto de Ciências Exatas e 
Informática, alunos do curso de Psicologia, aluno do curso de Fisioterapia, aluno do 
curso de Enfermagem, alunos do curso de Medicina e alunos interessados no projeto. 
DEDICAÇÃO: terça e quinta-feira, das 13 às 18 horas 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
1 vaga de 10 horas semanais  
2 vagas de 5 horas semanais 
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PUC Minas São Gabriel 

PROJETO: Sonoro Despertar: 
Intervenções socioeducativas 
(São Gabriel) 
 
COORDENAÇÃO: Prof.ª Maria dos 
Anjos Lara e Lanna 

ATIVIDADES: Apoio no planejamento e condução de intervenções socioeducativas 
orientadas para a formação humana integral em oficinas com crianças e adolescentes 
do Projeto Sonoro Despertar. Produzir registros, relatórios e outras produções técnicas, 
científicas e de divulgação das ações extensionistas. Participar das Mostras e Seminário 
de Extensão. 
LOCAL(IS): Centro Cultural da Paróquia São Marcos (oficinas), PUC Minas São Gabriel 
e atividades remotas (planejamento, registros e supervisões). 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos de Psicologia, Direito, Pedagogia, 
Comunicação Social, Letras e Jogos Digitais, a partir do 3º período. 
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta das 18 às 21:00 horas, 10 horas a combinar, sendo 
duas a quatro horas nas oficinas, duas horas de supervisão e o restante para 
planejamento, registro e produções. 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
2 vagas de 10 horas semanais 

 

PUC Minas Serro 

PROJETO: Aprendendo Direito 
(Serro) 

 
COORDENAÇÃO: Prof. Rafael 

Chiari Caspar 

ATIVIDADES: 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.  Comparecer às escolas de Serro e região oferecendo módulos de formação 
jurídica para os alunos da rede pública estadual e municipal. 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; Rádio comunitária Mania FM; escolas municipais e 
estaduais de Serro e região. 
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do Curso de Direito, a partir do 1º período. 
DEDICAÇÃO: Segunda à sexta das 13 às 17 horas, havendo a possibilidade de 
flexibilização dos dias e dos horários, conforme combinado. 

VAGAS 
 
Não Beneficiário de bolsa: 
3 vagas de 10 horas semanais 
 

 
 


