PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
SELEÇÃO AMPLIADA DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O SEGUNDO SEMESTRE
DE 2019
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos(as) para atuar nos programas e projetos de extensão, nas unidades/campi, bem
como nas coordenações e setores da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). O(a) aluno(a) deverá se inscrever pela internet, por meio do link
apontado no item 3 desta Chamada, do dia 28 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 31 de julho de 2019. O processo seletivo destina-se ao
preenchimento de vagas oferecidas para o 2º semestre de 2019, 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 Barreiro, Betim, Contagem, Coração Eucarístico, Poços de Caldas, Praça da Liberdade, São Gabriel e Serro.
1.2 As vagas em oferta para cada ação de extensão serão para beneficiários(as) ou não beneficiários(as) de bolsas. Os(as) candidatos(as),
devem ser, necessariamente alunos(as) da PUC Minas.
1.3 O número de vagas ofertadas poderá, eventualmente, sofrer alteração.

2. INSCRIÇÕES
2.1 Serão aceitas somente inscrições online.
2.2 Os(as) candidatos(as) deverão preencher o formulário eletrônico no período de 28 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 31 de julho de
2019. A inscrição é gratuita.
2.3 No ato da inscrição o(a) aluno(a) deverá se candidatar para a(s) vaga(s) referentes a apenas 01 (um) projeto, programa ou setor de
extensão.
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2.4 A ausência de dados e/ou o preenchimento incorreto da ficha de inscrição poderão acarretar o seu indeferimento.
2.5 A PROEX / PUC Minas não se responsabiliza por inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

3. SELEÇÃO
Os(as) alunos(as) que se inscreverem para este processo seletivo, deverão cumprir as etapas descritas a seguir.
a) Acessar e preencher o formulário de inscrição (compatível com o navegador ‘GoogleChrome’): Clique aqui
(A justificativa da intenção de integrar a equipe do projeto/programa/setor encontra-se no formulário de inscrição)
b) Participar da Formação em Extensão no dia 02 de agosto de 2019 em um dos locais e horários apontados no item 4. A participação em
tempo integral da atividade de Formação em Extensão será pré-requisito para continuar no processo seletivo.
c) Participar de entrevista, a critério do(a) professor(a) coordenador(a) da atividade de extensão, entre os dias 6 e 7 de agosto de 2019. O
agendamento desta entrevista (se necessária), será feito pelo(a) professor(a) coordenador(a) diretamente com os(as) alunos(as) préselecionados(as).
d) O(a) aluno(a) que participou da Formação em Extensão realizada no 1º semestre de 2019, poderá se inscrever na presente chamada,
cumprindo todas as etapas descritas nesse edital, sendo dispensado(a) da participação da Formação em Extensão (Item 3.1, linha b).
e) Os alunos deverão chegar no horário, sendo o credenciamento encerrado 5 minutos após inicio da formação.

Página 2

4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO

DIA 02/08/2019 - SEXTA-FEIRA
Campus/Unidade

Local

Horário

Arcos

Prédio 1, sala 103

14h as 17h

Barreiro

Auditório – Prédio I

14h as 18h

Betim

Auditório

10h30 às 12h20
17h às 18h40.

Contagem

Prédio.03, sala 116 Multimeios

14h às 15h40
10h30 as 12h20

Coração
Eucarístico

Prédio 30 - Teatro João
Paulo II

14h às 15h40

Poços de Caldas

Auditório 01 - Prédio 01

13h às 14h
10h30 as 12h20

Praça da Liberdade

Auditório 02 - Prédio 1 –
Av. Brasil nº 2023 –
Auditório do 6º andar

São Gabriel

Prédio I – Sala Multimeios 30

14h as 18h30

Serro

Sala 318

17h as 17h

17h às 18h40

17h10 às 18h50

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 12 de
agosto de 2019.
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6. CONTRATAÇÃO
6.1 Os(as) alunos(as) aprovados(as) serão contratados(as) a partir de solicitação encaminhada pelo(a) professor(a) coordenador(a) a
Secretaria Administrativa da PROEX. As atividades terão início no dia 12 de agosto de 2019 ou posteriormente, de acordo com os trâmites
da Universidade. A contratação será deferida a partir do cumprimento das regras desta Chamada.
6.2 No ato de sua contratação, o(a) aluno(a) beneficiário(a) ou não beneficiário(a) de bolsa deverá assinar o Termo de Adesão.
6.3 Valor atual da bolsa, conforme número de horas/semanais:



20 horas semanais: R$440,00
10 horas semanais: R$220,00

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

Belo Horizonte, 28 de junho de 2019.
Pró-reitoria de Extensão PUC Minas
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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 Arcos
PROJETO:
PUC Mais Idade: o idoso na
Universidade.
(Campus Arcos)
COORDENAÇÃO: Professora
Priscila Aparecida Borges
Camões

ATIVIDADE: Promover a difusão supervisionada de informações sobre os direitos dos idosos a fim
de elucidar, ante a vulnerabilidade do público-alvo, as formas mais comuns de usurpação de tais
direitos na "terceira idade”.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS): PUC Minas Arcos.

Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Direito e Administração (02 vagas por curso).
DEDICAÇÃO: duas vezes por semana (terça e sexta), das 13h às 18h.

Não Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Barreiro

PROJETO:
Engenharia Sustentável:
Projeto piloto de um
planejamento sustentável
para a PUC Minas, Unidade
Barreiro, com vista à
disseminação para
comunidades parceiras.
(Unid. Barreiro)
COORDENAÇÃO: Professora
Rita Aparecida David

ATIVIDADE: Serão realizadas atividades visando a manutenção do implantado nas Escolas
Estaduais Dom Bosco e Diogo Vasconcelos bem como Oficinas de reciclagem e atualização de
conhecimentos e outras para atender novas demandas que poderão surgir. Serão também
propostas novas frentes de trabalho em parceria com os alunos da disciplina Gerenciamento de
Resíduos Urbanos visando à prática extensionista constante do plano de ensino da mesma.
Deverão também ser desenvolvidas atividades na PUC Minas, unidade Barreiro, ações que visam
atender diagnóstico de impacto ambiental realizado no primeiro semestre de 2019 objetivando a
execução de um Plano de Ação para Controle de Impactos Ambientais.
LOCAL(IS): Escola Estadual Diogo de Vasconcelos; Escola Estadual Dom Bosco; PUC MINAS
Barreiro.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Direito e
Nutrição, sem restrição de período e nem Unidade Acadêmica.
DEDICAÇÃO: Alunos de 10 horas semanais, dedicação entre 13h e 16h, duas vezes por semana
(quartas e quintas) e 4 horas, conforme disponibilidade, a distribuir durante a semana de segunda
a sexta.
Alunos de 20 horas semanais, dedicação entre 13h e 17h, cinco vezes por semana (segunda a
sexta).
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais
01 vaga de 20 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
15 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Barreiro
PROJETO:
OBSERVATÓRIO
EMPRESARIAL: articulações
interdisciplinares e redes de
cooperação para o
fortalecimento da atividade
econômica na região do
Barreiro - Belo Horizonte/MG.
(Unid. Barreiro)
COORDENAÇÃO: Professor
Rodrigo Cassimiro de Freitas

ATIVIDADE: Realização supervisonada de planejamento, elaboração e acompanhamento de
Planos de Intervenção e fortalecimentos dos elos entre os empreendimentos na região do Barreiro,
a fim de elucidar dificuldades e potencialidades das atividades empresariais locais.
LOCAL(IS): PUC Minas Barreiro e região comercial do entorno.
PRÉ-REQUISITOS: 10 vagas de extensionistas voluntário, quaisquer cursos da unidade Barreiro
estão aptos a participar do projeto multidisciplinar.
DEDICAÇÃO: 5 horas e 10 horas semanais, cumpridas em no mínimo dois dias da semana. O
horário de atuação combinado de acordo com a disponibilidade do extensionista.

ATIVIDADE: O projeto envolve ações supervisionadas desde elaborar e conduzir as oficinas de
Vida e de Informática para Idosos cadastrados no projeto PUC Mais Idade na Unidade Barreiro.

PROJETO:
PUC Mais Idade Barreiro.
(Unid. Barreiro)
COORDENAÇÃO: Professora
Michely Capobiango

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
05 vagas de 05 horas/semanais
05 vagas de 10 horas/semanais

VAGAS

LOCAL(IS): PUC Minas Barreiro.

Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS: Alunos da Nutrição, Sistema de Informação, Engenharia Civil, Engenharia de
Produção e Direito.
DEDICAÇÃO: A dedicação deverá levar em conta a carga horária de contratação dos(as)
alunos(as). Exemplo: alunos(as) de 10 horas/semanais, dedicação entre 13h e 18h, duas vezes por
semana (segunda e quarta).
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Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
09 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Barreiro
PROJETO:
SEMEAR: articulações
interdisciplinares para o
fortalecimento do
empreendedorismo social e
sustentabilidade do terceiro
setor na regional Barreiro de
Belo Horizonte/MG.
(Unid. Barreiro)

ATIVIDADE: Assessorar e acompanhar entidades do terceiro setor.
LOCAL(IS): PUC Minas Barreiro e entorno.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS: Sem restrições.
DEDICAÇÃO: duas vezes por semana, entre 14h e 18h.

Não Beneficiário de bolsa
20 vagas de 10 horas/semanais

COORDENAÇÃO: Professor
Otaviano Francisco Neves

PROJETO:
Tecnologia da Informação e
Comunicação para Projetos
de Extensão.
(Unid. Barreiro)
COORDENAÇÃO: Professora
Cleia Marcia Gomes Amaral

ATIVIDADE: Preparação de oficinas de uso de tecnologias da informação. Desenvolvimento de
soluções de tecnologia para projetos de extensão.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

LOCAL(IS): PUC Minas Barreiro.
PRÉ-REQUISITOS: Aluno de graduação de qualquer curso da PUC Minas.
DEDICAÇÃO: dia a combinar das 13h às 18h.
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Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 05 horas/semanais
02 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Betim
PROJETO:
II Concurso de Empresas
Sociais da PUC Minas Betim Brumadinho
(Unidade Betim)
COORDENAÇÃO: Professor
Armindo dos Santos de Sousa
Teodósio

PROJETO:
Extensão Rural PUC +
Brumadinho.
(Campus Betim)
COORDENAÇÃO: Professor
Francisco Veriano da Silva
Júnior

ATIVIDADE: Realização de um concurso de propostas de empresas sociais mobilizando
alunos, professores e corpo técnico do curso de Administração da PUC Minas e a comunidade de
Brumadinho em parceria com o Movimento " Eu Luto Brumadinho Vive".

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS): PUC MINAS BETIM e cidade de Brumadinho/MG
PRÉ-REQUISITOS: ser aluno matriculado nos cursos de graduação ou especialização
strictu sensu da PUC Minas (Administração)
DEDICAÇÃO: Apoio no planejamento e execução do projeto.

ATIVIDADE: Levantar junto aos pequenos produtores rurais da região, através da associação, um
diagnóstico dos principais impactos causados pelo rompimento da barragem para construirmos
soluções práticas de curto, médio e longo prazo. O curso pode fornecer informações técnicas que
podem dar suporte a planos e projetos sólidos no futuro para resolver as questões dos impactos da
chamada zona quente e as demais áreas também atingidas, visto que a água do rio Paraopeba foi
contaminada pelos rejeitos da mineração. Além de dar suporte na produção, saúde e bem estar
dos animais existe a possibilidade de ações conjuntas de controle de zoonoses que podem atingir
a população em função do desequilíbrio ambiental causado.
1o- Diálogo; 2o Diagnóstico; 3o Plano de ação 4o Verificação das atividades e cronograma; 5o
Avaliação dos resultados e 6o Planejamento e ajustes.
Com esta experiência o acadêmico terá a oportunidade de vivenciar habilidades e competências
de trabalhar em equipe, diálogo, liderança e resiliência.
LOCAL(IS): Brumadinho, Associação dos produtores de Brumadinho, algumas propriedades rurais
e PUC Minas Betim e Praça da Liberdade.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Medicina Veterinária a partir do 4o período das
unidades de Betim e Praça da Liberdade. Sendo as vagas distribuídas de forma igualitária para as
duas unidades.
DEDICAÇÃO: sexta das 13h às 18h e sábado das 8h às 13h.
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Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

VAGAS
Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
08 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Betim

PROJETO:
Inclusão.Betim.br - A Inclusão
Digital na Cidade de Betim.
(Campus Betim)
COORDENAÇÃO: Professor
Álisson Rabelo Arantes

ATIVIDADE: Promover a inclusão digital da população da cidade de Betim, com destaque para
adolescentes (alunos da rede pública de ensino ou que pertençam à comunidade atendida pelas
instituições parceiras) e idosos. Além da proposta de capacitação com o desenvolvimento de
competências, com uma proposta de intervenção social e promoção da discussão sobre o impacto
social da utilização dos recursos tecnológicos.
- Alunos de Sistemas de Informação: Trabalhar em equipe no planejamento e execução de
atividades de inclusão digital.
- Alunos de Direito: Analisar as diretrizes estatuídas na legislação pertinente a fim de direcionar e
adequar as atividades do projeto aos ditames legais, discussões e reflexões com o público-alvo
sobre aspectos jurídicos relacionados ao uso da Informática.
- Alunos de Psicologia: Acompanhar as atividades desenvolvidas junto ao público-alvo, com o
objetivo de verificar o aproveitamento e desenvolvimento pessoal dos participantes do projeto.
LOCAL(IS): Laboratórios de Informática da PUC Minas Betim e espaços disponibilizados pelas
instituições parceiras.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
15 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de: Sistemas de Informação (02 vagas beneficiárias de
bolsa e 05 não beneficiárias de bolsa); Direito (05 vagas não beneficiárias de bolsa); e Psicologia
(05 vagas não beneficiárias de bolsa).
DEDICAÇÃO: As atividades serão desenvolvidas de segunda a sexta nos períodos da tarde
(predominantemente) e manhã, em horários a serem definidos conforme as necessidades do
projeto e das instituições parceiras.

PROJETO:
Integrado de Educação em
Saúde.
(Campus Betim)
COORDENAÇÃO: Professor
Carlos Alberto Pereira Pinto

ATIVIDADE: Planejamento, desenvolvimento e avaliação de ações educativas em saúde em
Brumadinho-MG.
LOCAL(IS): PUC Minas Betim e Brumadinho-MG.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos bolsistas (02) alunos da Fisioterapia; (02) alunos da Medicina e (02)
alunos do curso de Enfermagem.
DEDICAÇÃO: O projeto terá um encontro durante a semana (segunda a sexta – a definir) e
atividades aos sábados.
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
06 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
18 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Betim

PROJETO:
Juizado de Conciliação:
parceria entre a PUC Minas e
o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.
(Campus Betim)

ATIVIDADE: O Juizado de Conciliação tem por objetivo o desenvolvimento de atividades de
mediação e conciliação, em especial em conflitos de família. Nesta perspectiva o (a) aluno(a) terá
oportunidade de conhecer o procedimento e acompanhar os atendimentos na qualidade de
observador e co-mediador.

PROJETO:
Makers - Faça Você Mesmo.
(Campus Betim)
COORDENAÇÃO: Professor
Marcus Vinícius Campos
Tolentino

Beneficiário de bolsa
Não há vagas

LOCAL(IS): PUC Minas Betim.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) do Curso de Direito e de Psicologia, a partir do 1º período.

COORDENAÇÃO: Professora
Glays de Fatima Silva Guerra

VAGAS

Não Beneficiário de bolsa
06 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: em dias de semana a serem combinados, das 13h às 17h.

ATIVIDADE: O projeto tem como foco instigar o conhecimento da tecnologia relacionados a
programação Arduíno e Robótica, para alunos do ensino médio da cidade de Betim. O Objetivo
final do projeto é capacitar os alunos do ensino médio na construção, montagem e controle de
dispositivos eletrônicos através de tutorias organizadas e orientadas pelos graduando da PUC
Minas.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS): PUC Minas Betim.

01 vaga de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS: Poderão participar da seleção alunos(as) de qualquer período que possuam
noções básicas de programação Arduíno e montagem de circuitos elétricos.

Não Beneficiário de bolsa

DEDICAÇÃO: As atividades extensionistas acontecem semanalmente no turno da tarde, entre 13h
e 18h, duas vezes na semana, nas quartas e quintas.
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02 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Betim
ATIVIDADE: Atender as comunidades de agricultores familiares na região de Betim/MG, sob a supervisão
PROJETO:
Previdência Social Rural: a
efetivação da proteção social dos
agricultores familiares e
camponeses
(Unidade Betim)
COORDENAÇÃO: Professor
Rodrigo Alves Pinto Ruggio

dos professores vinculados ao projeto. O extensionista irá participar de curso de capacitação, participação
em visitas técnicas, elaboração de documentos para formalização de relações jurídicas dos agricultores,
organização de arquivo, auxílio na elaboração de petições jurídicas, elaboração de artigos científicos e
outras atividades.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

LOCAL(IS): Betim/MG e região
PRÉ-REQUISITOS: Os alunos deverão estar regularmente matriculados no curso de Direito
da PUC Minas Unidade Betim.

Não Beneficiário de bolsa
05 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: 10 horas/semanais

ATIVIDADE: Apresentações dos palhaços de hospital em instituições parceiras do projeto.

PROJETO:
PUC dá Alegria.
(Campus Betim)
COORDENAÇÃO: Professor
Eduardo Carlos Tavares

VAGAS
LOCAL(IS): Casa Aura, Lar Vicentino Divino Ferreira Braga, Hospital regional de Betim.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de saúde da PUC Betim (05 vagas).
DEDICAÇÃO: Os horários das apresentações são de comum acordo com a instituição, com
duração mínima de 2 horas semanais. Reuniões mensais com os coordenadores e semanais com
os grupos de extensionistas para ensaios. Cursos de capacitação uma vez por semestre de
palhaçaria de hospital e arte mágica uma vez por semestre.
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Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
05 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Betim

PROJETO:
PUC Mais Idade-UnAI Betim.
(Campus Betim)

ATIVIDADE: O Projeto beneficia idosos do município de Betim e Região por meio de oficinas
relacionadas à saúde, práticas corporais de atividade física e oficinas de música. O projeto
também promove ações e passeios culturais, teatro, gincana, cinema comentado, além de
parcerias com outros equipamentos sociais, cursos e projetos. O aluno terá a oportunidade de
preparar e conduzir oficinas com colegas de outras áreas de formação, participar de eventos fora
da universidade (apresentações do coral, visitas...) participar das reuniões de monitoramento e
avaliação e contribuir para o registro das práticas de Betim.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

LOCAL(IS): As atividades serão desenvolvidas na PUC Minas Betim.

COORDENAÇÃO: Professor
Sabrina Oliveira Viana Balbi

PRÉ-REQUISITOS: Alunos de qualquer curso de graduação da PUC Minas, independente do
período em curso. Inclui todos os campus e unidades (04 vagas).

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 05 horas/semanais
03 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:  Terça feira: 14h às 16h30 (oficinas); 16h30 às 17h30 (reunião).
 Quinta-feira: 14h às 16h30 (oficinas); 16h30 às 17h30 (ensaios do coral).

PUC Minas Contagem

PROJETO:
Casa da Paz: dignidade e
acesso à justiça.
(Campus Contagem)

ATIVIDADE: Auxiliar o professor nos atendimentos jurídicos à população hipossuficiente, na Cúria
Metropolitana de Contagem. Realização de conciliações e mediações.
LOCAL(IS): Cúria Metropolitana de Contagem - RENSA Contagem (próximo a Praça da CEMIG).

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) do curso de Direito, a partir do 4º período.

COORDENAÇÃO: Professora
Virginia Lemos

DEDICAÇÃO: O projeto terá dois encontros durante a semana, sendo que um deles ocorrerá nas
sextas das 14h às 18h.
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Não Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PUC Minas Contagem

PROJETO:
Ensino de Matemática através
de Modelagem e Simulações
Computacionais.
(Campus Contagem)
COORDENAÇÃO: Professor
Ricardo Tsuyoshi Motai

PROJETO:
Espaço Dignidade e
Cidadania.
(Campus Contagem)
COORDENAÇÃO: Professor
Gláucia Pinheiro da Silva

ATIVIDADE: Realização de oficinas de matemática com alunos de escolas públicas do Ensino
Fundamental II e Ensino Médio.
LOCAL(IS): PUC Contagem e escolas da região.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Engenharia de Elétrica, Engenharia de Mecânica,
Sistemas de Informação, Administração e Ciências Contábeis.
DEDICAÇÃO: Durante a semana, à tarde. Os dias exatos das atividades serão definidos em
reunião com os alunos extensionistas.

ATIVIDADE: Auxiliar no planejamento e execução de oficinas temáticas de resgate a cidadania,
tais como: Oficinas de arte/artesanato; Reforço escolar; Ensino de matemática com informática;
Atividades esportivas e de lazer; Roda de Conversa; Visitas técnicas (museus, parques.). Apoio a
gestão do projeto (elaboração de relatório, controle de frequência, acompanhamento dos jovens no
transporte ao projeto, organização de eventos).

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

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS): PUC Minas Contagem.

03 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Engenharias
Mecânica e Elétrica, Medicina, Sistemas de Informação, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia,
Enfermagem e Educação Física.
DEDICAÇÃO: Segundas, terças e quartas-feiras, das 13h30 às 16h.
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Não Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
PROJETO:
Ações de comunicação em
Brumadinho - Projeto Piloto
na Escola Estadual Paulina
Aluotto.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Sandra Maria de Freitas
PROJETO:
Arduino para crianças e
adolescentes: despertando
interesse pela àrea
tecnológica.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Rosely Maria Velloso Campos

SETOR:
Assessoria Acadêmica da
PROEX – Cursos e Eventos
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Ana Teresa Brandão de
Oliveira e Britto

ATIVIDADE: Visitas de estudantes da Escola Estadual Paulina Aluotto Ferreira ao campus
Coração Eucarístico para pariticpação em Pratica Curricular de Extensão em disciplina do Curso
de Jornalismo. Além disso, serão oferecidas oficinas de comunicação e artes aos alunos na escola
em Brumadinho.
LOCAL(IS): PUC Coração Eucarístico e Escola Estadual Paulina Aluotto Ferreira.
PRÉ-REQUISITOS: Bom texto; domínio de fotografia e filmagem. Gostar de trabalhar com
adolescentes.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

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

DEDICAÇÃO: Duas vezes por semana.

ATIVIDADE: Auxiliar no desenvolvimento de materiais didáticos e questionários de avaliação que
serão utilizados nas oficinas e nas aulas em escolas públicas e privados, além de participação em
eventos e publicações.
LOCAL(IS): Dentro da PUC Minas, em escolas públicas e particulares.
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes dos cursos de Engenharia Mecânica, Aeronáutica, Mecatrônica,
Eletrônica, Elétrica, Controle e Automação, de Computação e Ciência da Computação.
DEDICAÇÃO: de segunda a sexta, das 14h às 17h.

ATIVIDADE: Auxiliará no atendimento ao público interno e externo em demandas específicas do
setor presencialmente e/ou por telefone. Dar suporte nas atividades desenvolvidas como:
manuseio de documentos e organização de arquivos; confecção, conferência de planilhas e
lançamento de dados em programas específicos. Apoio a Publicação, Cursos e Eventos de
Extensão.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 10 horas/semanais
10 vagas de 15 horas/semanais
10 vagas de 20 horas/semanais

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS): PUC Minas no Coração Eucarístico.

01 vaga de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS: Aluno(a) dos cursos de graduação da PUC Minas com conhecimento básico
do pacote office(word, excel, power point, etc.), domínio da língua portuguesa oral e escrita, com
perfil proativo e boa relação.

Não Beneficiário de bolsa

DEDICAÇÃO: A combinar
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Não há vagas

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
Assessoria ao Fórum de
Entidades Socioassistenciais
de Belo Horizonte.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Maria da Consolação Gomes
de Castro

ATIVIDADE: Atender às demandas da comissão organizadora do Fórum; assumir o
acompanhamento dos e-mails da caixa de correio do Fórum, alimentar o site do Fórum e o
Instagram, com notícias de interesse das entidades. Realizar as atas de todas as reuniões da
comissão e as listas de presença não só da comissão, como também da Reunião ampliada que
acontece trimestralmente. Acompanhar e participar do diagnóstico das entidades
socioassistenciais em processo de desenvolvimento.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico, Instituto de Ciências Sociais/Curso de Serviço
Social.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 20 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS: Aluno(a) do Curso de Serviço Social, a partir do 4 período; capacidade de
diálogo, iniciativa e proatividade. Boa redação.

Não há vagas

DEDICAÇÃO: Segunda a sexta-feira das 14h às 18h.

PROJETO:
ATIVIDADE: Realizar entrevistas e atendimentos de informática e comunicação alternativa para
Casa do Aprender: oficinas de jovens com deficiência intelectual, autismo e deficiências motoras.
informatica e comunicação
alternativa.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico
(Unid. Coração Eucarístico)
PRÉ-REQUISITOS: Alunos da Fonoaudiologia, Pedagogia e outras licenciaturas.

COORDENAÇÃO: Professora
Nivânia Maria de Melo Reis

DEDICAÇÃO: duas vezes por semana entre 13h e 18h ou 07h30 as 12h30.
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
06 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
Conviver para Re-viver:
Integrando conhecimentos na
melhor idade.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Patricia Dayrell Neiva

SETOR:
Coordenação de
Acompanhamento de Projetos
Pedagógicos de Cursos.
(Unid. Coração Eucarístico)

ATIVIDADE: Ações de promoção de saúde com o grupo de convivencia de pessoas idosas
Esperança e Vida.
LOCAL(IS): PUC Coração Eucaristico e Centro Dia do Idoso.

Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS: (01) vaga Curso de Fisioterapia (a partir do 5º periodo); (01) vaga Curso de
Fonoaudiologia( a partir do 7º periodo); (01) vaga do curso de Odontologia ( a partir do 6º período).
DEDICAÇÃO: terças e quintas das 14h às 18h.

ATIVIDADE: Na Coordenação de Acompanhamento de Projetos Pedagógicos de Curso da Próreitoria de Extensão o(a) aluno(a) terá a oportunidade de vivenciar o cotidiano da gestão da
Extensão Universitária em diversas atividade como o acompanhamento do processo de
curricularização das práticas de extensão, a participação na organização e realização de eventos,
produção de material pedagógico, coleta e tratamento de dados.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico.

COORDENAÇÃO: Professora
Márcia Colamarco Ferreira
Resende

VAGAS

PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) de todos os cursos da PUC Minas sem restrição de período,
unidade acadêmica ou campus .
DEDICAÇÃO: de segunda a sexta, de manhã ou tarde, a combinar.
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Não Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 20 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
Discussão colaborativa de
planejamento e gestão urbana
e ambiental para o Município
de Brumadinho.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Lúcia Karine de Almeida

ATIVIDADE: Promoção de processos colaborativos de discussão com moradores, movimentos
sociais, instituições públicas e privadas do município de Brumadinho; estímulo à retomada das
discussões sobre planejamento ambiental urbano, políticas públicas locais e o plano diretor
municipal.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico e município de Brumadinho.
PRÉ-REQUISITOS: 01 vaga - beneficiária de bolsa para aluno(a) do curso de Arquitetura e
Urbanismo da unidade Coração Eucarístico, a partir do 5º período.
01 vaga - remunerada para aluno(a) do curso de Serviço Social da unidade Coração Eucarístico,
a partir do 2º período.
04 vagas - não beneficiária de bolsa para alunos(as) do curso de Arquitetura e Urbanismo da
unidade Coração Eucarístico sem restrição de período.
02 vagas - não beneficiária de bolsa para alunos(as) do curso de Serviço Social da unidade
Coração Eucarístico, a partir do 2º período.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 20 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
06 vagas de 20 horas/semanais

DEDICAÇÃO: As vagas são para 20 horas semanais, nos turnos manhã e tarde, 5 vezes na
semana. Eventualmente ocorrerá trabalho de campo à noite e aos finais de semana.

PROJETO:
Engenharia Civil e Sanitária
na Vila Calafate.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professor
Geraldo Tadeu Rezende
Silveira

ATIVIDADE: Execução de atividades de engenharia civil e sanitária na Vila Calafate, uma
comunidade de baixa renda.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

LOCAL(IS): Vila Calafate.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Engenharia Civil.
DEDICAÇÃO: sextas e sábados, com reuniões nas segundas e quartas à noite.
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Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 05 horas/semanais
02 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
Engenharia Civil nas Cidades: ATIVIDADE: O aluno desenvolverá as atividades relacionadas às demandas do Projeto.
Tecnologia e Inovação a
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico, Barreiro e São Gabriel
Serviço da Sociedade.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos da Engenharia Civil, sem restrição de período.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Sílvia Carolina Martins Braga
Maciel

DEDICAÇÃO: o projeto terá dois encontros durante a semana (segunda a sexta – a combinar)
entre 13h e 18h.

PROJETO:
Enriquecimento da
aprendizagem para
desenvolvimento de
habilidades.
(Unid. Coração Eucarístico)

ATIVIDADE: Desenvolver oficinas de conhecimento, de acordo com sua área de conhecimento,
com crianças de 7 a 13 anos, com perfil de altas habilidades/superdotação, participar de
supervisão semanal com a coordenação do projeto.

COORDENAÇÃO: Professora
Karina Fideles Filgueiras

DEDICAÇÃO: segundas das 8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h e quintas feiras das 15h às 17h,
além do tempo de preparação das oficinas e estudo de materiais teóricos para produção de artigo
científico.

LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico.
PRÉ-REQUISITOS: sem restrição de período.
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 10 horas/semanais

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
12 vagas de 05 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
PROJETO:
Entendendo os impactos
ambientais e suas
consequências para a saúde
ambiental e das pessoas.
(Unid. Coração Eucarístico)

ATIVIDADE: Reuniões com comunidade, levantamento de dados sobre meio ambiente e saúde,
coleta de amostras, análises químicas, interpretação de resultados e elaboração de relatórios,
comunicação com a comunidade.
LOCAL(IS): Brumadinho, PUC Minas Coração Eucarístico e Betim.
PRÉ-REQUISITOS: Aluno do Curso de Ciências Biológicas, sem restrição de período (01 vaga),
aluno do curso de Geografia sem restrição de período (01 vaga), aluno do curso de Engenharia
Química (1 vaga), aluno do curso de Engenharia de Produção (Betim) sem restrição de período (01
vaga).

COORDENAÇÃO: Professor
Fernando Verassani Laureano DEDICAÇÃO: a combinar.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais
01 vaga de 20 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
Não há vagas

ATIVIDADE: O Escritório de Integração, núcleo de extensão, pesquisa e ensino vinculado ao
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e presta
assessoria técnica às Ocupações Urbanas, Assentamentos Informais e a Grupos Sociais
Organizados.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico, Prédio 47 - Departamento de Arquitetura, Escritório
de Integração.

PROJETO:
Escola de Formação de
Autoprodutores em
Processos Sócio Ambientais
– PROSA.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Viviane Zerlotini da Silva

PRÉ-REQUISITOS: Aluno(a) do curso de Arquitetura conhecimento básico em softwares de
desenho técnico, desenvolvimento de tecnologias de Urbanização Sustentável, pró-atividade (01
vaga beneficiária de bolsa de 20h/s), alunos do curso de Arquitetura a partir do 3º período,
conhecimento básico em softwares de desenho técnico, desenvolvimento de tecnologias de
Urbanização Sustentável, pró-atividade (02 vagas). Alunos do Curso de Ciências Sociais a partir
do 3º período, conhecimentos básicos em antropologia e em DRP (diagnóstico rápido participativo)
e boa comunicação em campo. Pró-atividade (02 vagas). Alunos da área de
comunicação/Jornalismo com domínio de softwares de edição audiovisual, prática em revisão de
textos e aspectos gráficos. Pró-atividade (02 vagas). Alunos dos cursos de Engenharia que
apresentam Interesse em desenvolver tecnologias de Urbanização Sustentável. Pró-atividade (03
vagas). Alunos de Geografia a partir do 3º período, com conhecimentos em geoprocessamento,
capacidade de análise ambiental, conhecimento em hidrologia e pedologia. Pró-atividade. (02
vagas). Todas as vagas devem considerar disponibilidade para trabalhar aos sábados e realizar
visitas a campo.
DEDICAÇÃO: A vaga beneficiária de bolsa é de 20 horas/ semanais, no período da manhã e
tarde. As vagas não beneficiárias de bolsa de são de 10 horas/semanais podendo ser cumprida
nos turnos manhã, tarde e noite. Com exceção das vagas de Ciências Sociais, que serão para o
turno da manhã.
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 20 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
11 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
Escola Livre de Formação
Brumadinho.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Virginia Simao Abuhid
Burkhardt

PROJETO:
Formação de Jovens:
Educação e Trabalho
(Brumadinho).
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Lívia Alves Brandão

ATIVIDADE: Apoiar as atividades da Escola Livre de Formação em Brumadinho participando da
prospecção de demandas, elaboração de material didático, planejamento de oficinas e palestras e
cursos, divulgação, registros, monitoramento e avaliação das ações.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico e Brumadinho.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos do Instituto de Ciências Humanas - ICH e Instituto de
Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS e Licenciaturas, a partir do 3º período.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
06 vagas de 10 horas/semanais
03 vagas de 20 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
DEDICAÇÃO: Disponibilidade de 8h aos sábados, quinzenalmente; disponibilidade de 2h
semanais na PUC Coração Eucarístico, no turno da manhã, exceto segundas e sextas.

10 vagas de 10 horas/semanais

ATIVIDADE: Apoio às atividades do Projeto, participando do planejamento, execução e registro
das atividades realizadas.

VAGAS

LOCAL(IS): Coração Eucarístico - Prédio 14 e Espaços na comunidade de Brumadinho.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos Cursos de Administração (02 vagas) , Direito (01 vaga) e
Psicologia (01 vaga). A partir do 3º período, sem restrição de unidade acadêmica ou campus.
DEDICAÇÃO: 10 horas/semanais, distribuídas em dois dias na semana, das 13h às 18h,
regularmente; em períodos previamente agendados, as atividades serão realizadas em outros
horários, compatíveis com os de estudos do aluno.
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Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
IEPÊ ÒMÌNIRA: observatório e
clínica de direitos humanos.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professor
Bruno Vasconcelos de
Almeida

ATIVIDADE: O projeto IEPÊ ÒMÌNIRA realiza ações voltadas para a população em situação de
rua como abordagens, acolhimentos, acompanhamento de casos, atendimentos, reuniões, grupos,
oficinas, e outras. Participa de fóruns públicos em torno das questões da população de rua, do
direito à cidade e do acesso às políticas públicas. Discute a judicialização da saúde e promove
pequenas capacitações para pessoas envolvidas com o cuidado, a assistência e a defesa de
direitos de grupos vulneráveis.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS): Região Centro-Sul de Belo Horizonte, Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo
Horizonte, Casa Restaura-me e PUC Minas Coração Eucarístico.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Psicologia, Medicina, Direito, Publicidade e
Propaganda, Jornalismo, Fisioterapia e Enfermagem, a partir do 4º período.

02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
20 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: O projeto tem atividades de segunda à sexta, nos turnos da manhã e da tarde. A
carga horária de 10 horas/semanais é combinada com toda a equipe.

PROJETO:
Incubadora de
Desenvolvimento Econômico
com Inovação Ambiental e
Social - IDEIAS PUC Minas.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professor
Osvaldo Mauricio de Oliveira

ATIVIDADE: A incubadora “IDEIAS” é um programa de Empreendedorismo Inovador que atua nas
diversas áreas da sociedade fomentando a realização e pré-incubação de projetos inovadores que
objetivam a soluções de demandas da sociedade, promovendo o seu desenvolvimento
sustentável. Na incubadora “IDEIAS” o extensionista aperfeiçoa suas habilidade e competências
por meio da participação de projetos multidisciplinares e inovadores, agregando novos
conhecimentos a sua carreira.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico, Barreiro, Betim, Contagem e São Gabriel.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de qualquer curso de graduação da Universidade, sem restrição de
período e nem unidade acadêmica ou campus. Coração Eucarístico (08 vagas); Betim (06 vagas);
São Gabriel (02 vagas); Barreiro (02 vagas); Contagem (06 vagas).
DEDICAÇÃO: duas vezes por semana nos horários das 14h às 18h.
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Não Beneficiário de bolsa
12 vagas de 05 horas/semanais
12 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
Intervenções psicossociais e
sócio comunitárias em
Brumadinho.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Márcia Mansur Saadallah

PROJETO:
Jovem Aprendiz: realidades e
perspectivas transformadas
pelo conhecimento.
(Unid. Coração Eucarístico –
PUC Virtual)

ATIVIDADE: Acompanhar grupos de crianças, adolescentes e famílias; Acompanhamento e
fortalecimento comunitário em Brumadinho.
LOCAL(IS): Brumadinho e PUC Coração Eucaristico.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos de Psicologia e Serviço Social.

Não Beneficiário de bolsa
DEDICAÇÃO: O projeto tem atividades de segundas, quinta e aos sábados.

ATIVIDADE: Apoio às atividades do projeto.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia e
Psicologia, a partir do 2º período, sem restrição de campus e unidade.

02 vagas de 10 horas/semanais

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
COORDENAÇÃO: Professora
Lívia Alves Brandão

DEDICAÇÃO: presenças obrigatórias no Projeto nas quintas e na sextas das 13h às 17h.
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03 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

SETOR:
Núcleo de Tecnologia e
Inovação – NUTEI.
(Unid. Coração Eucarístico)
Coordenação: Professora
Jane Carmelita das Dores
Garandy de Arruda Barroso

SETOR:
Núcleo de Trabalho e
Produção – NUTRA.
(Unid. Coração Eucarístico)
Coordenação: Professora
Tania Cristina Teixeira

ATIVIDADE: O NUTEI coordena as atividades de extensão promovidas pelo Instituto de Ciências
Exatas e Informática - ICEI e Instituto Politécnico - IPUC. O Aluno terá a oportunidade de conhecer
e vivenciar o gerenciamento dos projetos de extensão que possuem conexão com as áreas da
saúde, direitos humanos, trabalho e produção, sustentabilidade ambiental, educação e políticas
públicas.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico.

01 vaga de 20 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos de Engenharia, Ciências Exatas e Informática sem
restrição de período e nem unidade acadêmica.

Não Beneficiário de bolsa
Não há vagas

DEDICAÇÃO: Alunos de 20 horas/semanais, dedicação entre 13h e 17h, 05 vezes na semana
(segunda a sexta).

ATIVIDADE: O NUTRA corresponde a um dos núcleos temáticos de extensão com proximidade ao
Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais – ICEG e atua como um representante deste dentro
da PROEX. O Aluno poderá vivenciar a experiência de desenvolver ações e atividades que
promovem a integração entre organizações e a comunidade por meio de projetos de inclusão
social, trabalho e geração de renda.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia
sem restrição de período, unidade acadêmica ou campus.
DEDICAÇÃO: duas vezes por semana(segunda e quarta) entre 13h e 18h.
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
O corpo da escola e a escola
do corpo: o jogo psicomotor e
o desenvolvimento
psicossocial na infância.
(Unid. Coração Eucarístico)

ATIVIDADE: Elaborar e executar oficinas psicomotoras com crianças nas Escolas Municipais de
Educação Infantil (EMeis).
LOCAL(IS): Escolas Municipais de Educação Infantil (EMeis) da região Noroeste.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS: Ter cursado a disciplina Desenvolvimento Infantil.

Não Beneficiário de bolsa
COORDENAÇÃO: Professor
Érica Silva Frois

PROJETO:
Orçamento Familiar e Gestão
Financeira.
(Unid. Coração Eucarístico)

DEDICAÇÃO: quartas e quintas à tarde.

04 vagas de 05 horas/semanais

ATIVIDADE: O aluno terá a oportunidade de realizar assessoramento econômico-financeiro e
orçamentário as famílias do município de Brumadinho e da Comunidade do Córrego do Feijão,
Parque da Cachoeira e regiões limítrofes que foram atingidas pelo crime ambiental de
responsabilidade da Companhia Vale.
LOCAL(IS): Brumadinho e PUC Minas Coração Eucarístico.

COORDENAÇÃO: Professora
Tania Cristina Teixeira

PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos Cursos de Adminstração, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas sem restrição de período e nem unidade acadêmica ou campus.
DEDICAÇÃO: segunda e quinta entre 13h e 18h.
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
Programa (A)penas Humanos:
ações interdisciplinares no
âmbito da APAC.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Fernanda Simplício Cardoso

ATIVIDADE: Ações de promoção de Saude e desenvolvimento de um programa de
condicionamento cardiorrespiratório; atendimento jurídico; oficinas de comunicação e artes junto
aos recuperandos da APAC Santa Luzia; oficinas de espiritualidade.

VAGAS
LOCAL(IS): PUC Minas Coracao Eucarístico, Praça da Liberdade, APAC de Santa Luzia.
PRÉ-REQUISITOS: 05 vagas de 10 horas para alunos do curso de Direito da unidade Praça da
Liberdade a partir do 4º período. 02 vagas para alunos do Curso de Fisioterapia a partir do 5º
período; 02 vagas de 5 horas para estudante de algum curso da Faculdade de Comunicação e
Artes no turno da manhã, pois as visitas são realizadas à tarde; 01 vaga de 10 horas do Curso de
Letras; 04 vagas de 10 horas do Curso de Enfermagem. 01 vaga remunerada de 10 horas do
Curso de Filosofia

Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 05 horas/semanais
12 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: duas vezes por semana entre 13h e 18h. O aluno do Curso de Letras a dedicação é
no período da manhã.

PROJETO:
Programa de Pré-Aceleração
de Negócios – PAN.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professor
João Carlos Oliveira Caetano

ATIVIDADE: Auxiliar no processo de comunicação das ações e contato com público externo; apoio
na organização das documentações para monitoramento do projeto. Gestão de redes sociais.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico,

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS: Alunos (as) de qualquer curso, sem restrição de período e nem unidade
acadêmica ou campus.
DEDICAÇÃO: duas vezes por semana (terça e quinta) entre 13h e 18h.
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Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
LER - Leitura e escrita com
refugiados e migrantes.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Sandra Maria Silva Cavalcante

ATIVIDADE: Atuar no desenvolvimento de ações de comunicação e de divulgação interna e
externa das frentes de atuação pedagógica do Projeto LER (Leitura e Escrita com Refugiados e
Migrantes).

VAGAS

LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico.

Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS: Estudantes do Curso de Jornalismo ou Publicidade e Propaganda, a partir do
4o período, que possuam competência para o trabalho de produção e de atualização de conteúdo
em mídias digitais (WordPress, redes sociais) e/ou competência para produção e edição de vídeo,
produção e edição de podcasts.

Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: de 4 horas na PUC Coração Eucarísticodas 8h às 12h nas sexta e de 6
horas/semanais em home office.

PROJETO:
Providência na Comunidade.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Sandra Maria de Freitas

ATIVIDADE: Produção de conteúdo jornalístico e audiovisual, elaboração de boletim impresso e
ações de comunicação junto às crianças e adolescentes.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico e Unidades do Projeto Providência.
PRÉ-REQUISITOS: Conhecimento de fotografia, jornalismo e/ou marketing digital; dominio de
siftwares de edição de fotos e videos; bom texto.
DEDICAÇÃO: segundas e quartas das 13h30 às 17h30 e terças e quintas das 8h às 12h.
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

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

PUC Minas Coração Eucarístico
PROJETO:
PUC Mais Idade: educação
permanente para a pessoa
idosa.
(Unid. Coração Eucarístico)

ATIVIDADE: Acompanhar as oficinas de informática básica, smartphone e de vida.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico nas sala de dança do Complexo Esportivo (prédio
65) e Prédio 34.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de todos os cursos de graduação de todos os períodos.

COORDENAÇÃO: Professora
Anna Cristina Pegoraro de
Freitas

DEDICAÇÃO: nas quartas das 14h às 17h e nas segundas e terças das 14h às 16h.

ATIVIDADE: Os alunos deverão planejar e executar atividades voltadas para a pessoa com
deficiência física, visual, intelectual, auditiva e/ou múltiplas em ambiente aquático, sendo que todas
as atividades serão desenvolvidas em conjunto com a equipe multidisciplinar por meio de reuniões
diárias.

PROJETO:
Qualidade de Vida para Todos
(PQVT).
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico - Complexo Esportivo (prédio 65).
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Cláudia Barsand de Leucas

PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) do 6º período dos cursos de Educação Físcia, Psicologia,
Fisioterapia; e a partir do 5º período de Fonoaudiologia.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
24 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: terça a sexta das 13h às 16h30, sendo divido em 2 turmas: terça e quinta / quarta e
sexta.
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PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE: Auxiliar a coordenadora no desenvolvimento de ações potencializadoras do
envolvimento da juventude; através da elaboração de um mapeamento cultural, participar das
reuniões, auxíliar na divulgação e construção coletiva de oficinas, capacitações, rodas de
conversas articuladas junto à rede cultural do Barreiro, produções gráficas e audiovisuais e
eventos artísticos e culturais.

PROJETO:
Quebrada em Rede.
(Unid. Coração Eucarístico)

LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico, São Gabriel, Comunidades Vila Cemig, Conjunto
Esperança e Alto das Antenas e Regional Barreiro.

COORDENAÇÃO: Professora
Márcia Mansur Saadallah

PRÉ-REQUISITOS: Alunas(os) do Curso de Psicologia, a partir do 5º período sem restrição de
unidade acadêmica ou campus (02 vagas). Alunas(os) dos Cursos de Comunicação Social, a partir
do 5º período sem restrição de unidade acadêmica ou campus (02 vagas).

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: Alunas(os) de 10 horas/semanais, dedicação de pelo menos um dia da semana fixo
entre 14h e 17h, para as reuniões semanais. As demais horas poderão ser organizadas de acordo
com as demandas. Atividades realizadas nas comunidades Vila Cemig, Conjunto Esperança e Alto
das Antenas na regional Barreiro/BH.

PROJETO:
Rebordando histórias: a
extensão com famílias no
sistema de justiça.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Fernanda Simplício Cardoso

ATIVIDADE: O aluno selecionado deverá participar do grupo de estudos vinculado ao projeto, da
supervisão e de ações de extensão com famílias atendidas no Centro de Reconhecimento de
Paternidade e PROEVI/MP.
LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico.
PRÉ-REQUISITOS: Aluno do curso de Direito (01 vaga), Aluno do curso de Psicologia (01 vaga).
Ambos a partir do 2º até o 8º período.
DEDICAÇÃO: duas vezes por semana (segunda a sexta-feira – a combinar).
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico

PROJETO:
Rede Incluir: Capacitação de
Pessoas com diversidade
funcional para o mercado de
trabalho.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professora
Carolina Costa Resende

PROJETO:
Tecnologia para
Acessibilidade aos Bens
Culturais: audiodescrição da
“Casa dos Contos” do
Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professor
Carla Ferretti Santiago

ATIVIDADE: Acompanhar o projeto Rede Incluir auxiliando nas demandas existentes. Auxiliar a
organização de aulas e eventos.

VAGAS

LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico, Betim, Barreiro e Praça da Liberdade.

Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos cursos da Faculdade de Comunicação e Arte (FCA), da PUC
Minas Coração Eucarístico (01 vaga) sem restrição de período. Alunos de quaisquer cursos, sem
restrição de período de Betim, Barreiro e Praça da Liberdade (03 vagas - uma por unidade). Alunos
de quaisquer cursos da PUC Minas Coração Eucarístico, sem restrição de período (05 vagas).

02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
07 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: duas vezes por semana a combinar das 8h às 12h e das 13h às 17h.

ATIVIDADE: Participação em encontros mensais com toda a equipe responsável pelo projeto.
Realização de visitas à Casa dos Contos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE/MG). Apoio aos alunos das disciplinas de graduação envolvidas. Apoio à avaliação, junto aos
alunos do Instituto São Rafael, da audiodescrição piloto. Participação das reuniões de
monitoramento do projeto.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS): PUC Minas Coração Eucarístico e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE/MG).
PRÉ-REQUISITOS: Aluno(a) de um dos seguintes cursos: Geografia, História, Letras ou
Pedagogia.
DEDICAÇÃO: dois dias por semana, sendo que um encontro ocorrerá nas terças.
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Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
PROJETO:
UNIVERSIDADE
SUSTENTÁVEL: Ações
estratégicas para
implementação de uma
Agenda Ambiental para o
campus Coração Eucarístico
da PUC Minas e suas
comunidades do entorno.
(Unid. Coração Eucarístico)
COORDENAÇÃO: Professor
Fernando Verassani Laureano

ATIVIDADE: Cuidar da horta universitária, composteira e jardim sensorial, realização de atividades
de educação ambiental, desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para aplicação no campus,
organização do Fórum de sustentabilidade da PUC Minas, participação em eventos de Educação
Ambiental e Sustentabilidade, cuidar da comunicação do projeto nas mídias sociais do projeto e nas
mídias tradicionais que nos procuram.
LOCAL(IS): Complexo Sustentável da PUC Minas Coração Eucarístico e Betim, Centro do Idoso,
Batalhão da PM - Gameleira, entre outros.
PRÉ-REQUISITOS: Ser aluno regularmente matriculado em algum curso da PUC Minas.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: Os horários são acertados individualmente conforme disponibilidade do horário de
aulas do estudante. Basicamente recebemos alunos com 10 horas semanais e em casos muito
excepcionais 20 horas de dedicação.

PUC Minas Poços de Caldas

PROJETO:
Cine HarmoNise.
(Campus Poços de Caldas)
COORDENAÇÃO: Professor
Jorge Luís Massa

ATIVIDADE: Intervenções com o objetivo de estimular o envolvimento da comunidade acadêmica
em temas que abordem pacientes que apresentem problemas emocionais e/ou mentais.
LOCAL(IS): Salas de aula da PUC Minas Poços de Caldas e sala de reunião das Unidades
Básicas de Saúde.
PRÉ-REQUISITOS: Estar matriculado nos cursos de Medicina, Enfermagem e Psicologia.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: A definir dependendo da disponibilidade dos parceiros envolvidos no projeto.
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PUC Minas Poços de Caldas
PROJETO:
Entre-Laços: a Educação
Permanente em saúde como
potência de formação
profissional no trabalho
transdisciplinar.
(Campus Poços de Caldas)
COORDENAÇÃO: Professora
Nara Pratta
PROJETO:
Memória e Vida! Promoção da
saúde psicossocial/espiritual
do idoso institucionalizado.
(Campus Poços de Caldas)

ATIVIDADE: Presença em reuniões semanais; realização de reuniões de Educação Permanente
na Rede Básica de Saúde Pública.
LOCAL(IS): PUC Minas Poços de Caldas (reuniões); Rede Básica de Saúde (USF).

PROJETO:
Remição Pela Leitura: uma
experiência nos Presídios de
Poços de Caldas e Botelhos.
(Campus Poços de Caldas)
COORDENAÇÃO: Professor
Davidson Sepini Gonçalves

Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS: Aluno a partir do 2º período do curso de Medicina; aluno a partir do 5º período
do curso de Enfermagem.
DEDICAÇÃO: nas terças e outro dia da semana para ir a unidade (definido pela unidade).

ATIVIDADE: Oficnas de memória. Oficinas de contacao de história. Passeios turísticos/ dinâmicas
recreativas.

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 05 horas/semanais

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS): Vila Elvira Dias.

02 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS: Ser aluno da PUC Minas.

COORDENAÇÃO: Professor
Alexandre da Costa

VAGAS

DEDICAÇÃO: segunda a sábado, com horários a definir.

ATIVIDADE: Atuação nos presídios de Poços de Caldas e Botelhos visando viabilizar a prática de
leitura entre os presos e as presas.
LOCAL(IS): PUC Minas Poços de Caldas, Presídios de Poços de Caldas e Botelhos.

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 05 horas/semanais

VAGAS
Beneficiário de bolsa

PRÉ-REQUISITOS: Não se aplica.

02 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: em Poços de Caldas quinzenalmente as quintas no período da manhã; em Botelhos
quinzenalmente as segundas no período da tarde. Os dias das reuniões serão combinados com a
equipe.

30 vagas de 05 horas/semanais
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Não Beneficiário de bolsa

PUC Minas Praça da Liberdade
PROJETO:
A luta pelo reconhecimento
ATIVIDADE: Assessoria Jurídica às comunidades quilombolas para efetivação de seus direitos
dos direitos fundamentais das étnicos e territoriais.
comunidades remanescentes
de quilombo.
LOCAL(IS): PUC Minas Praça da Liberdade e comunidades quilombolas.
(Unid. Praça da Liberdade)

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS: 05 vagas para alunos do curso de Direito e Ciências Sociais.

COORDENAÇÃO: Professor
Matheus de Mendonça
Gonçalves Leite

PROJETO:
Aprendendo e
Compreendendo o Mosaico
Sertão Veredas – Peruaçu.
(Unid. Praça da Liberdade)

Não Beneficiário de bolsa
DEDICAÇÃO: nas terças e quartas com o horário a combinar.

ATIVIDADE: Os alunos extensionistas deverão desenvolver as seguintes atividades: Pesquisa de
Campo no norte de Minas; Pesquisa e definição de elementos estruturais lúdicos dos jogos
analógicos adequados para o público alvo; Projeto de interface gráfica objeto de interação direta
dos beneficiários; Produção de jogo sério analógico para trabalhar a valorização da cultura local e
das pessoas que habitam o Mosaico; Produção de jogo digital baseado em relatos e vivencias do
sertanejo do norte de Minas Gerais; Plano de distribuição e testes dos jogos desenvolvidos;
Mensuração dos resultados dos jogos desenvolvidos; Pesquisa e troca de experiências com o
Departamento de Geografia da Universidade de Lille 1 (França) que desenvolve ações e registra
diagnósticos em diversas unidades de conservação ambiental pelo mundo; Planejamento, criação,
produção, difusão e gerenciamento da comunicação publicitária referente aos produtos
desenvolvidos, além de ações promocionais e de incentivo, identidade visual, eventos e atividades
de marketing e assessoria.

COORDENAÇÃO: Professor
Eduardo Penha Castro Fantini LOCAL(IS): PUC Minas Praça da Liberdade.

PRÉ-REQUISITOS: Aluno(a) do curso de Jogos Digitais da Praça da Liberdade.
DEDICAÇÃO: Segunda a sexta - Horário flexível. Reuniões no turno da tarde.
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05 vagas de 10 horas/semanais

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

PUC Minas Praça da Liberdade
PROJETO:
Assessoria ao gerenciamento
das organizações e à
qualificação de pessoas.
(Unid. Praça da Liberdade)

ATIVIDADE: Apoio às atividades do Projeto.

COORDENAÇÃO: Professora
Lívia Alves Brandão

DEDICAÇÃO: A dedicação será às e segundas e quartas das 15h30 às 18h. Atividades mensais
também nas dependências dos parceiros, em horários previamente programados.

PROJETO:
Computação Cidadã:
desenvolvimento de
softwares e jogos para a
promoção da saúde.
(Unid. Praça da Liberdade)
COORDENAÇÃO: Professora
Jane Carmelita das Dones
Garanty de Arruda Barroso

VAGAS

LOCAL(IS): PUC Minas Praça da Liberdade.

Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos Cursos de Administração e Psicologia, a partir do 2º período, sem
restrição de Unidade/Campus.

ATIVIDADE: Desenvolvimento de softwares e jogos para a área da saúde.

Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
04 vagas de 05 horas/semanais

VAGAS

LOCAL(IS): PUC Minas Praça da Liberdade.

Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos Engenharia de Software, Ciência da Computação,
Jogos Digitais, Engenharia da Computação e Sistema de Informação.
DEDICAÇÃO: duas vezes por semana (quarta e sexta) entre 13h e 18h.
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Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
09 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Praça da Liberdade
ATIVIDADE: Os extensionistas selecionados ficarão responsáveis pelo serviço de triagem dos
casos atendidos pelo Serviço de Assistência Judiciária - SAJ da PUC Minas nas unidades Praça
da Liberdade e Coração Eucarístico, com a função de avaliar e definir se o caso deverá ser
encaminhado para o atendimento pela mediação ou pelo contencioso judicial.
LOCAL(IS) SAJ da PUC Minas na Praça da Liberdade - 04 vagas.
SAJ da PUC Minas no Coração Eucarístico - 02 vagas.

PROJETO:
Mediação na PUC.
(Unid. Praça da Liberdade)
COORDENAÇÃO: Professor
Leandro Rigueira Rennó Lima

PRÉ-REQUISITOS: Considerando a necessidade de acesso e lançamento de informações no
Canal de Direito, todos os candidatos devem ser alunos regularmente matriculados no curso de
Direito de qualquer unidade da PUC Minas. Além disso, os candidatos deverão ter realizado algum
tipo de formação em mediação de conflitos ou participação em cursos na área. Em caso de
número de candidatos selecionados acima do número de vagas disponíveis, será considerado o
seguinte critério de seleção: (1) participação em cursos, grupos de estudos ou disciplinas de
mediação ministradas pelo coordenador do projeto (Prof. Leandro Rennó); (2) participação em
cursos, grupos de estudos ou disciplinas de mediação ofertados e realizados na PUC Minas por
outros professores da instituição; (3) participação em cursos, grupos de estudos ou disciplinas de
mediação ofertadas e realizadas fora da PUC Minas.
DEDICAÇÃO:SAJ da PUC Minas na Praça da Liberdade - duas tardes na semana (a definir), das
13h às 18h.
SAJ da PUC Minas no Coração Eucarístico - segundas, das 08h às 13h, e terças,
das 13h às 18h.
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VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Praça da Liberdade

PROJETO:
Empreendedorismo com
estratégia de
desenvolvimento empresarial
em Brumadinho.
(Unid. Praça da Liberdade)
COORDENAÇÃO: Professor
Carlos Calic

ATIVIDADE: Mapeamento das informações existentes, por meio de metodologia de pesquisa de
dados secundários sobre vocações empresariais, capacidade instalada e rede de serviços e, a
partir de tais informações, procurar compreender as demandas da sociedade.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 20 horas/semanais

LOCAL(IS): Brumadinho.
PRÉ-REQUISITOS: Alunos dos Cursos de Administração da Praça da Liberdade e do Coração
Eucarístico sem restrição de turno e período.

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: 10 horas/semanais, duas vezes por semana, dias da semana a determinar

ATIVIDADE: Produção e edição de vídeos; levantamento de dados sobre profissões.

PROJETO:
Ponto Jovem.
(Unid. Praça da Liberdade)
COORDENAÇÃO: Professora
Adriane Maria Arantes de
Carvalho

LOCAL(IS): PUC Minas Praça da Liberdade, e, eventualmente, em algum outro local em Belo
Horizonte.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

PRÉ-REQUISITOS: Alunos de Comunicação (Jornalismo) e Cinema para a produção e edição de
vídeo, com alguma experiência e autonomia e com disponibilidade para atuar na Praça da
Liberdade e/ou no São Gabriel. Alunos de Administração e Psicologia com disponibilidade no turno
da tarde para atuar na Praça da Liberdade.
DEDICAÇÃO: a serem cumpridas em duas tardes, preferencialmente.
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Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Praça da Liberdade

PROJETO:
Preparação de alunos da
Escola Estadual Bueno
Brandão para o ambiente de
programação educacional.
(Unid. Praça da Liberdade)
COORDENAÇÃO: Professora
Soraia Lúcia da Silva

ATIVIDADE: Esta ação, que acontece em parceria com a empresa Avenue Code, objetiva
promover a orientação básica em informática até o design gráfico para codificação mais avançada
através do ambiente de programação educacional chamado Code.org. Além do conhecimento
tecnológico, esta ação desenvolverá diversas habilidades nas crianças como a atenção,
coordenação motora, memória visual e espacial, organização, cooperação, desenvolvimento do
raciocínio lógico, leitura e escrita.
LOCAL(IS): Rua Paraíba, 1145 – Savassi.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas
Não Beneficiário de bolsa

PRÉ-REQUISITOS: Cursos da área de Tecnologia da Informação.

05 vagas de 05 horas/semanais
05 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: terças a sextas das 13h às 17h.

PUC Minas São Gabriel
PROJETO:
Beira Linha: inclusão digital e
língua estrangeira.
(Unid. São Gabriel)
COORDENAÇÃO: Professora
Sandra Maria Silveira

ATIVIDADE: Oficinas de formação em informática básica, inglês e português.
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

PRÉ-REQUISITOS: Alunos com domínio de ferramentas de informática para escritório, inglês e
português.
DEDICAÇÃO: duas horas por dia de segunda a sexta para a vaga de 10 horas/semanais e as
vagas de 05 horas/semanais a combinar.
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05 vagas de 10 horas/semanais

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

PUC Minas São Gabriel
PROJETO:
Canteiro Escola: Formação de
Competências na Construção
Civil.
(Unid. São Gabriel)
COORDENAÇÃO: Professora
Elke Berenice Kölln
PROJETO:
Gestão com Pessoas no
Terceiro Setor.
(Unid. São Gabriel)
COORDENAÇÃO: Professora
Nanci das Gracas Carvalho
Rajao

ATIVIDADE: O Projeto Canteiro Escola oferecerá oficinas de teoria e prática em tópicos da
Construção Civil para comunidades próximas a PUC São Gabriel.
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

PRÉ-REQUISITOS: Alunos(as) dos Cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Arquitetura,
sem restrição de período e unidade ou campus, com facilidade de ir a unidade São Gabriel às
segundas, quartas e sextas.

Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
06 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: a carga horária será distribuída as segundas, quartas e sextas, no período da tarde.
ATIVIDADE: Desenvolver oficinas de capacitação em liderança, entrevistas, redigir relatórios e
artigos, construir banco de dados, participar das supervisões, trabalhar em equipe.
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel e associações comunitárias do São Gabriel e/ou Venda Nova.
PRÉ-REQUISITOS: Curso de Psicologia a partir do 5º período sem restrição de campus e unidade
(03 vagas).
DEDICAÇÃO: Reuniões todas as terças das 14h às 16h, as demais horas (06 horas) serão
negociadas conforme demanda do projeto, quinzenalmente ocorrerá encontros nos sábados das
13h às 18h.

Página 37

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 05 horas/semanais
02 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas São Gabriel

PROJETO:
MediAção Comunitária:
Práticas comunitárias,
restaurativas e de mediação
de conflitos.
(Unid. São Gabriel)
COORDENAÇÃO: Professor
Rubens Ferreira do
Nascimento

ATIVIDADE: Colaborar em atendimentos de mediação de conflitos e de justiça restaurativa,
participar de reuniões do projeto, comunitárias e interinstitucionais, redigir relatórios e textos,
participar de capacitações, participar de atividades grupais de educação em direitos humanos,
participar de ações comunitárias.
LOCAL(IS): Fundação Metodista no bairro São Gabriel, PUC Minas São Gabriel e Fórum
Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte - centro e bairro.

Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS: 01 vaga para bolsista e 01 vaga para voluntario(a) para alunos de qualquer
período dos cursos de Psicologia e Direito. Possibilidades para alunos de pedagogia, serviço social
e administração. Interessa experiências comunitárias, com movimentos sociais, políticas e
religiosas emancipatórias.

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: quartas e quintas das 14h às 17h para atendimentos em mediação de conflitos e
outros dias e horários à tarde ou manhã para atendimentos em justiça restaurativa.

PROJETO:
ATIVIDADE: Auxiliar na confecção dos relatórios e oferta das oficinas de programação.
Programação de Robôs
Didáticos como ferramenta de LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel.
motivação educacional.
PRÉ-REQUISITOS: Aluno(a) do(a) Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI) e/ou do
(Unid. São Gabriel)
COORDENAÇÃO: Professor
Alexandre Teixeira

VAGAS

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Instituto Politécnico (IPUC).

Não Beneficiário de bolsa

DEDICAÇÃO: segunda a quinta, entre 13h e 17h.

01 vaga de 10 horas/semanais
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PUC Minas São Gabriel

PROJETO:
PUC Mais Idade São Gabriel.
(Unid. São Gabriel)
COORDENAÇÃO: Professora
Simone Alves Nogueira

ATIVIDADE: Auxiliar a coordenadora do projeto na preparação das atividades para os idosos;
preparar os materiais necessários para a realização das oficinas de acordo com o plano elaborado
com a coordenação do projeto; ministrar as atividades propostas junto aos idosos sob a orientação
da coordenação e professora integrante do projeto; participar das reuniões da equipe; registrar
com fotos e vídeos todas as atividades realizadas com os idosos; fazer os relatórios das atividades
desenvolvidas; participar da organização e estar presente nas atividades coletivas do projeto;
como lanches, eventos, seminários e congressos (esses dois últimos considerando Belo Horizonte
como local); participar das atividades propostas pela Proex para os extensionistas; entre outras.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel.

Não Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS: Alunos de Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, Jogos
Digitais, Psicologia, Direito, Administração, Publicidade e Propaganda e Jornalismo,
preferencialmente da unidade São Gabriel.

02 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: duas vezes por semana (terça e quinta-feira), das13h às 18h.

PROJETO:
PUCLAB Varejo.
(Unid. São Gabriel)

ATIVIDADE: Responsável por participar da elaboração de oficinas, preparação de materiais
didáticos, auxiliar nas oficinas e realizar atividades administrativas e atividades de divulgação.

COORDENAÇÃO: Professora
Soraya Cardoso Pongelupe
Lopes

PRÉ-REQUISITOS: Alunos do curso de Administração, Psicologia e Publicidade que estudem na
unidade São Gabriel e no Curso de Administração Virtual.

LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel, Comunidades do Entorno do São Gabriel e Minas Shopping.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
05 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO: a combinar, sendo que as reuniões ocorrem toda quinta, das 14h às 17h.
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PUC Minas São Gabriel

PROJETO:
Sonoro Despertar:
intervenções
socioeducativas.
(Unid. São Gabriel)
COORDENAÇÃO: Professora
Maria dos Anjos Lara e Lanna

ATIVIDADE: O Projeto “Sonoro Despertar: intervenções socioeducativas” visa contribuir com
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, para a construção de autonomia e
conhecimento acerca de si, do seu bairro, de sua cultura e de seu processo de aprendizagem.
Assim, o aluno extensionista terá oportunidade de planejar e realizar oficinas socioeducativas com
crianças e adolescentes atendidos pelo Sonoro Despertar: orquestra de flautas e coral, articulando
as teorias e metodologias do trabalho com oficinas e da pedagogia de projetos.
LOCAL(IS): PUC Minas São Gabriel e Sonoro Despertar: orquestra de flautas e coral (Bairro
Goretti).

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS: Alunos do Curso de Psicologia, a partir do 3º período, São Gabriel.
DEDICAÇÃO: duas vezes por semana das 18h às 21h (segunda e terça) e quatro horas (entre
10h30 e 17h30) concentradas em uma vez ou dividida em duas vezes na semana.
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02 vagas de 10 horas/semanais

