PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

SELEÇÃO AMPLIADA DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA O PRIMERO 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 17 de janeiro de
2019 até as 13 horas do dia 07 de fevereiro de 2019. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas oferecidas para o 1º 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 17 de janeiro de 2019 até as 13 horas do dia 07 de fevereiro de 2019. A inscrição
é gratuita. Podem se inscrever alunos(as) matriculados(as) nos cursos da PUC Minas.
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.
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.
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SELEÇÃO
Os(as) alunos(as) que se inscreverem para este processo seletivo, deverão cumprir as etapas descritas a seguir.
a) Clique aqui para fazer a inscrição observando as informações apresentadas no item 2. (compatível com o navegador ‘GoogleChrome’).
b) Participar da Formação em Extensão nos dias 12 ou 13 de fevereiro 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) Entregar no dia e local da Formação em Extensão, uma cópia do histórico escolar da graduação (pode ser retirado do SGA Aluno), com
exceção dos(as) alunos(as) que estão cursando o 1º período.
d) Entregar no final da atividade de Formação em Extensão a carta de intenção, redigida em formulário específico entregue pela equipe responsável pela
atividade.
e) Participar de entrevista a critério do(a) professor(a) coordenador(a) da atividade de extensão, entre os dias 20 a 22 de fevereiro de 2019. O
agendamento desta entrevista (se necessária), será feito pelo(a) professor(a) coordenador(a) diretamente com os(as) alunos(as) préselecionados(as).
f)

A participação na formação terá validade por 2 semestres letivos.

g) O(a) aluno(a) que participou da Formação em Extensão realizada no 2º semestre de 2018, e não foi selecionado(a), 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), mas
não da entrega dos documentos conforme descritos no item 3.1 as linhas “c” e “d”.

4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO
DIA 12/02/2019 – TERÇA-FEIRA
Campus/Unidade

Local

Horário

Betim

Auditório

10h30 as 12h20

Contagem

Prédio. 03, sala 120 (Multimeios)

10h30 as 12h

Praça de Liberdade

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

13h as 14h

DIA 13/02/2019- QUARTA-FEIRA
Campus/Unidade

Local

Horário

Barreiro

Auditório – Prédio 5

16h30 as 18h30

Betim

Auditório

17h as 18h40

Contagem

Prédio. 03, sala 120 (Multimeios)

14h as 15h30
10h30 as 12h20

Coração Eucarístico

Prédio 30 - Teatro João Paulo II

14h as 15h40
17h as 18h40

Poços de Caldas

Auditório da Biblioteca - 2° andar

15h as 17h

Praça de Liberdade

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

17h10 as 18h50

São Gabriel

Multimeios 31 bloco I

14h as 18h

Serro

Sala da Extensão ou Auditório

17h30 às 19h

5. RESULTADOS
As listas dos(as) alunos(as) selecionados(as) serão divulgadas no site da Pró-Reitoria de Extensão ( www.pucminas.br/proex ) no dia 15 de março de 2019.

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, até o dia 26 de fevereiro de 2019, para início das atividades no dia 15 de março 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, 17 de janeiro de 2019.
Pró-reitoria de Extensão PUC Minas

ANEXO I – VAGAS

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

PUC Minas Barreiro
ATIVIDADE:
Auxiliar no desenvolvimento de alternativas sustentáveis, incluindo práticas, oficinas de formação e
intervenções em educação ambiental e educação para a sustentabilidade com: as escolas e comunidade
parceiras deste projeto; os funcionários, discentes e docentes da PUC Minas Barreiro, visando à redução do
uso de recursos naturais e a composição de equipe com competências para serem reeditores do processo.

PROJETO:
ENGENHARIA SUSTENTÁVEL:
projeto piloto de um
planejamento sustentável para a
LOCAL(IS):
PUC Minas, Unidade Barreiro, com
PUC Minas - Unidade Barreiro, - Escola Estadual Dom Bosco e - Escola Estadual Diogo de Vasconcelos
vista à disseminação para
comunidades
PRÉ-REQUISITOS:
COORDENAÇÃO: Professora
Aline de Araújo Nunes

Alunos(as) de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Nutrição e Enfermagem sem restrição de período e
Unidade/Campus.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
12 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
duas vezes por semana, entre 13h e 18h

ATIVIDADE
PROJETO:
OBSERVATÓRIO EMPRESARIAL:
articulações interdisciplinares e
redes de cooperação para o
fortalecimento da atividade
econômica na região do Barreiro Belo Horizonte/MG

O projeto tem como proposta estimular o desenvolvimento de uma rede de cooperação interorganizacional
entre universidade e as organizações do primeiro, segundo e terceiro setor que permita o fortalecimento
organizativo das micro e pequenas empresas da região do Barreiro. Dessa forma, o aluno poderá
experienciar a geração de soluções conjuntas para aperfeiçoamentos das relações sociais e
interorganizacionais focadas no desenvolvimento local. Por meio da realização do plano de trabalho com
atividades de apoio à coordenação e gestão do projeto.

Beneficiário de bolsa
07 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
PUC Minas Barreiro e externamente na Região Comercial do Barreiro

PRÉ-REQUISITOS:
COORDENAÇÃO: Professor
Rodrigo Cassimiro de Freitas

VAGAS

Sem restrições.

DEDICAÇÃO:
Alunos(as) de 10 horas/semanais, duas vezes por semana, entre 13h e 18h.

Não Beneficiário de bolsa
03 vagas de 05 horas/semanais
05 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
COORDENAÇÃO: Professor
Otaviano Francisco Neves

ATIVIDADE
Assessorar e acompanhar projetos de impacto social e sustentável para instituições da rede social do
Barreiro.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS)

09 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Barreiro e entorno

PRÉ-REQUISITOS:
Sem restrições.

Não Beneficiário de bolsa
11 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
duas vezes por semana, entre 13h e 18h.

PUC Minas Betim
ATIVIDADE

PROJETO:
IDEIAS - Incubadora de
Desenvolvimento Econômico e
Social
COORDENAÇÃO: Professor
Osvaldo Maurício de Oliveira

A incubadora IDEIAS desenvolve ações extensionistas voltadas para o fomento do Empreendedorismo,
Inovação e Sustentabilidade. Neste sentido ela incuba projetos idealizados por alunos e professores que
visam criar soluções de problemas demandados pela sociedade, podendo ser projetos de negócios, startups,
metodologias, associações e etc.
O aluno extensionista do IDEIAS desenvolve habilidades e competências para trabalhar em equipes
multidisciplinares, gestão de projetos, metodologias criativas e inovadoras.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
A incubadora IDEIAS é um programa que está presente em todas as unidades e campus da PUC Minas na
Região Metropolitana de BH. Em cada uma das unidades possui um escritório.

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos de qualquer curso/período distribuído nas unidades da Região Metropolitana BH

DEDICAÇÃO:
de segunda à sexta-feira, a combinar com a coordenação

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

PUC Minas Betim
ATIVIDADE

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

O projeto visa 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, espera-se que o público-alvo passe a agir como sujeito transformador de sua própria
realidade, utilizando a Informática como instrumento.
- 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, além da realização de palestras, 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 em Betim e espaços disponibilizados pelas instituições parceiras.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
07 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
12 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos dos cursos de: Sistemas de Informação; Direito; e Psicologia.

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.

PUC Minas Betim
ATIVIDADE

PROJETO:
Juizado de Conciliação: parceria
entre a PUC Minas e o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais

O Juizado de Conciliação é responsável por desenvolver atividades de mediação familiar, cabendo ao aluno
o acompanhamento dos atendimentos, bem como operacionalizar a parte administrativa do Juizado.
- Auxiliar o Coordenador e o Professor envolvido no Projeto no acolhimento dos casais que procuram o
serviço de mediação, sendo necessário o estudo do procedimento de mediação.
- Operacionalizar a parte administrativa do Projeto, preenchimento dos dados de caracterização do público
alvo, satisfação do atendimento e relativos ao monitoramento.
- Estar enpenhando na discussão de casos e preparo de elaboração de artigos relacionados à matéria.

LOCAL(IS)
COORDENAÇÃO: Professora
Glays de Fátima Silva Guerra

PUC Minas Betim

PRÉ-REQUISITOS:
Sem restrições.

VAGAS

Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 05 horas/semanais
02 vagas de 10 horas/semanais
05 vagas de 15 horas/semanais
02 vagas de 20 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
de segunda à sexta-feira, entre 13h30 e 17h30, a combinar com a coordenação.

ATIVIDADE
O(A) aluno(a) auxiliará o professor na prestação de assistência jurídica aos agricultores familiares e
camponeses na obtenção de proteção previdenciária

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

LOCAL(IS)
PUC Minas Betim

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

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) do Curso de Direito da PUC Minas Betim a partir do 7 período (1 vaga). Alunos(as) do Curso de
Direito, sem restrição de período e nem unidade acadêmica ou campus.

DEDICAÇÃO:
Alunos(as) de 20 horas/semanais, dedicação entre 13h e 17h, 5 vezes na semana (segunda a sexta).
Alunos(as) de 10 horas/semanaisDedicação entre 13h e 18h, duas vezes por semana (segunda-feira e
quinta-feira).

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Betim
ATIVIDADE

PROJETO:
PUC dá alegria
COORDENAÇÃO: Professor
Eduardo Carlos Tavares

O PUC DÁ ALEGRIA é um projeto que prepara estudantes da área da saúde para atuarem como palhaços em
hospitais e outras instituições de cuidado, com foco na humanização em saúde. Por meio da figura do
doutor-palhaço e das ferramentas de ações inerentes a ele, os alunos, devidamente capacitados, visitam
hospitais e outras instituições de saúde ou de acolhimento de idosos, buscando acrescentar aos cuidados
tradicionais um pouco de humor e magia como ferramentas adjuvantes de um cuidado integralizado.
- Participação no curso de capacitação na arte do "Clown", posteriormente os alunos, devidamente
caracterizados de palhaços doutores, irão até as instituições parceiras, uma vez por semana, para atividades
interativas com pacientes, profissionais da saúde, cuidadores e, eventualmente, pessoal administrativo. Ao
final de cada visita, os acadêmicos realizarão relatório das atividades realizadas na intervenção e ao final do
semestre será elaborado um relatório consolidado das atividades do projeto.
- Participação em reuniões administrativas e de ensaios ao longo de todo o projeto.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
Aura: Casa de Apoio a Crianças e Adolescentes com câncer; Lar de Idosos Divino Ferreira Braga; Associação
Brasileira de Esclerose Tuberosa; Hospital Belo Horizonte.

Não Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS:
Alunos da PUC, nos cursos de ciências da saúde (Medicina; Fisioterapia; Enfermagem; Psicologia e outros
alunos interessados)

DEDICAÇÃO:
As intervenções semanais terão duração de 2 a 4 horas em cada instituição. Os dias da semana e horário
serão estabelecidos de comum acordo com as equipes de extensionistas e os gestores da instituição e um
cronograma semestral será divulgado com o compromisso de ser cumprido rigorosamente, salvo em casos
eventos inesperados e inconciliáveis com o que foi estabelecido.

18 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Betim
ATIVIDADE

PROJETO:
PUC MAIS IDADE-UnAI BETIM
COORDENAÇÃO: Professora
Sabrina Oliveira Viana Balbi

O aluno desenvolverá oficinas direcionadas ao público idoso, sobre temas relacionados à saúde, por meio de
metodologias ativas e participativas. Será responsabilidade do(a) aluno(a) participar de reuniões de
planejamento, monitoramento e avaliação, além de apoiar a realização de práticas corporais como dança e
outras modalidades de atividade física, coral, apresentações artísticas, oficinas de idiomas, passeios
culturais e uma Gincana Solidária. O registro das atividades e controle de frequência dos idosos será
responsabilidade do aluno orientado pelo Professor.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
PUC Minas Betim

Não Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS:
Sem restrições.

02 vagas de 05 horas/semanais
04 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
Terças e Quintas-feiras de 13h30 as 17h30h

ATIVIDADE

PROJETO:
RECICLAGEM SOLIDÁRIA E
INCLUSIVA: fortalecimento da
inclusão social através de serviços
ambientais urbanos

Os(As) alunos(as) desenvolverão, sob a orientação de professores, atividades de diagnóstico psicossocial, de
saúde, familiar, social, gerencial e ambiental dos catadores de material reciclável da ASCAPEL e da
cooperativa em Betim/MG, bem como planos de intervenção para aprimoramento da organização do
trabalho, gestão da cooperativa, saúde do trabalhador, conscientização para a reciclagem e
sustentabilidade, apoiando também atividades para monitoramento e avaliação do projeto e a realização de
reuniões, encontros e seminário com os resultados do projeto.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

LOCAL(IS)
PUC Minas Betim

COORDENAÇÃO: Professor
Armindo dos Santos de Sousa
Teodósio

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos dos Cursos de Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação, Psicologia,
Medicina, Biomedicina e Enfermagem, sem restrição de período e nem unidade acadêmica.

DEDICAÇÃO:
de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 12:00 ou de 13:00 às 17:00.

Não Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

PUC Minas Contagem
ATIVIDADE
PROJETO:
Casa da Paz: dignidade e acesso à
justiça
COORDENAÇÃO: Professora
Simone Reissinger

Auxiliar o professor nos atendimentos jurídicos à população hipossuficiente, na Cúria Metropolitana de
Contagem. Realização de conciliações e mediações.

VAGAS
Beneficiário de bolsa

LOCAL(IS)

Não há vagas

Cúria Metropolitana de Contagem - RENSA Contagem (próximo a Praça da CEMIG)

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

DEDICAÇÃO:

Não Beneficiário de bolsa
15 vagas de 10 horas/semanais

Sextas-feiras, das 13h às 17h

ATIVIDADE
PROJETO:
Ensino de Matemática através de
Modelagem e Simulações
Computacionais
COORDENAÇÃO: Professor Ricardo
Tsuyoshi Motai

Realizaremos oficinas de matemática em uma escola pública. Durante as oficinas, utilizaremos recursos
computacionais, como programas, sites e aplicativos, que ajudem os estudantes a obterem um melhor
aprendizado na matemática, além de entender a importância de se aprender a matéria.
-Reuniões semanais com o coordenador do projeto para acompanhamento.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
PUC Contagem e Escola Municipal Professora Maria Olintha

PRÉ-REQUISITOS:
Ter cursado alguma disciplina de Informática e Computação. Preferência para alunos dos cursos de Exatas.

DEDICAÇÃO:
duas vezes por semana, entre 13h e 18h.

Não Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Contagem
ATIVIDADE
PROJETO:
Universidade Aberta ao Idoso –
UNAI: Saúde, Envelhecimento e
Qualidade de Vida PUC Minas em
Contagem.

- Auxiliar o professor na organização e programação das atividades semanais do projeto; - Participação em
oficinas diversas; - Encontros e eventos de idosos; - Relatórios mensais e;- Memorial final
.LOCAL(IS)
PUC Minas Contagem

PRÉ-REQUISITOS:
COORDENAÇÃO: Professor
José Ruiz Guillén

Sem restrições.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
05 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
nas terças e quintas-feiras, entre 13h e 16h.

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

PROGRAMA:
(A)penas Humanos: ações
interdisciplinares no âmbito da
APAC

Auxiliar nos atendimentos jurídico, psicológico; nas oficinas sobre: comunicação, fotográfica, leitura e
escrita, ética e religião; nas atividades de condicionamento e educação em saúde para prática de exercícios
físicos; na promoção da saúde do Homem, nas consultas de enfermagem, na aferição dos sinais vitais e
glicemia capilar, no levantamento de dados. Os(as) alunos(as) contribuiram no registro de relato de
experiência, na montagem de seminários que envolvam recuperandos e familiares;e nas ações que
resultam na participação dos Eventos de Extensão (Mostra e Seminário); na produção de um vídeo que
identificam as ações realizadas no projeto com produto de formação da Extensão. Participarão de reuniões
ao longo do projeto.

LOCAL(IS)
APAC de Santa Luzia, PUC Minas Praca da Liberdade e/ou PUC Minas Coração Eucaristico.

COORDENAÇÃO: Professora
Fernanda Simplício Cardoso

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Direito da unidade Praça da Liberdade a partir do 4 período; Filosofia, que estejam
cursando do 3º ao 5º períodos; Fisoterapia a partir do 5º período; Psicologia; Enfermagem e demais
interessados.

DEDICAÇÃO:
A combinar com a coordenadora do projeto e com os professores supervisores das atividades.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais para
alunos(as) do curso de Filosofia,
sem restrição de período.

Não Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais
para alunos(as)
do Curso de
Fisioterapia a partir do 4º período,
da PUC Coração Eucarístico
06 vaga de 10 horas/semanais para
alunos(as) do Curso de Psicologia a
partir do 4º período, da PUC
Coração Eucarístico.
03 vagas de 10 horas/semanais
para alunos(as) do curso de
Direito da PUC Minas Praça da
Liberdade a partir do 5º período.

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE
PROJETO:
Aprendizagem da leitura e da
escrita por parte de adultos com
deficiência intelectual

Elabora e realização de oficinas de capacitação para deficientes intelectuais

VAGAS

LOCAL(IS)
Prédio 6 (ICH) da PUC Minas Coração Eucarístico

Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS:
COORDENAÇÃO: Professora
Arabie Bezri Hermont

Alunos(as) de cursos de licenciatura (preferencialmente, Letras e Pedagogia), Psicologia e Fonoaudiologia. a
partir do 2º período.

DEDICAÇÃO:

Não Beneficiário de bolsa
Não há vagas

nas terça e quinta das 9h às 12h. Além de 4h ao longo da semana.

ATIVIDADE
PROJETO:
Arduino Para Crianças e
Adolescentes: Despertando o
Interesse Pelas Exatas e
Tecnologia.
COORDENAÇÃO: Professora
Rosely Maria Velloso Campos

Esse projeto visa capacitar jovens para aprender e utilizar a o Raciocínio Lógico em Matemática e
Programação como ferramentas na utilização de microprocessadores do tipo Arduino aplicado à Robótica.
O(A) aluno(a) auxiliará na pesquisa de conteúdo, elaboração de material didático, elaboração de
questionários de avaliação, nas aulas e participar de eventos, oficinas, visitas as escolas e publicações.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

LOCAL(IS)
Em algumas Escolas Públicas e no prédio 34 (ICEI) da PUC Minas Coração Eucarístico

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos das áreas de Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Aeronáutica, Computação e Eletrônica.

DEDICAÇÃO:
de segunda a sexta das 14h às 18h.

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

SETOR:
Assessoria Acadêmica da PROEX

Auxliará no atendimento ao público interno e externo em demandas específicas da Coordenação
presencialmente e/ou por telefone. Dar suporte nas atividades desenvolvidas pelo setor, 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.

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico - prédio 30 / sala 303 (PROEX)

COORDENAÇÃO: Professora
Ana Teresa Brandão de Oliveira e
Britto

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) 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
interpessoal.

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 20 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
de segunda a sexta-feira em horário a combinar

ATIVIDADE
De engenharia para a promoção da sustentabilidade e de melhoria da condição de vida na Vila Calafate,
auxiliando na elaboração de Projeto para a reforma de residências e de equipamentos públicos.

PROJETO:
Engenharia Civil e Sanitária na Vila
Calafate

PUC Minas Coração Eucarístico e Vila Calafate

COORDENAÇÃO: Professor
Geraldo Tadeu Rezende Silveira

Alunos(as) dos cursos Engenharia Civil e Arquitetura e Urbamismo.

LOCAL(IS)
PRÉ-REQUISITOS:
DEDICAÇÃO:
Quartas das 18 às 19 horas (semanais); sextas, das 13 às 17 (quinzenais) e sábado de manhã (eventuais)

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

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

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

PROJETO:
Engenharia Civil nas Cidades:
Tecnologia e Inovação a Serviço da
Sociedade
COORDENAÇÃO: Professora Sílvia
Carolina Martins Braga Maciel

O presente projeto pretende atender a um conjunto crescente de solicitações, frequentemente colocadas
ao Curso de Engenharia Civil, oriundas das comunidades em geral e que são diretamente relacionadas às
atividades, procedimentos e projetos necessários para regularização de moradias e imóveis, às questões de
acessibilidade e sua importância e às de formação/capacitação em relação à construção Civil. Com a
realização das atividades do projeto, os integrantes da comunidade acadêmica, e em especial os discentes
que participarem do projeto, desenvolverão aptidão, capacitação e qualificação profissional sobre
regularização de imóveis e de moradias, bem como sobre a legislação em vigor e seus parâmetros
urbanísticos, definidos pelos órgãos públicos, compreensão da legislação sobre acessibilidade e uma melhor
formação para leitura/interpretação de projetos arquitetônicos e construção sustentável. Por fim,
pretende-se também, com a realização do projeto, estimular e promover a participação na extensão dos
alunos e professores do Curso de Engenharia Civil.
- Os alunos auxiliarão os professores em levantamentos topográficos e arquitetônicos, realizar investigações
e laudos técnicos, elaborar documentação técnica referente a imóveis e propriedades e a ministrar palestras
e treinamentos para as comunidades.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico, PUC Minas Barreiro, PUC Minas São Gabriel, Regional do Barreiro, Escola
Estadual Adalberto Ferraz (São Gabriel), Paróquia Jesus Cristo Libertador (Regional Barreiro).

Não Beneficiário de bolsa
16 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) do Curso de Engenharia Civil, a partir do segundo período, cursando nas unidades Coração
Eucarístico, São Gabriel, Barreiro e Praça da Liberdade.

DEDICAÇÃO:
Alunos(as) de 10 horas semanais, dedicação entre 13h e 18h, duas vezes na semana, em dias da semana a
combinar.

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE
Despertar o interesse de crianças e adolescentes para estudos nas áreas das ciências exatas tem sido o
principal objetivo do projeto Engenharia na Escola. Acreditando que podemos contribuir de forma ética para
o enriquecimento das informações que comporão a decisão profissional, preparamos apresentações no
formato de palestras, mostras de trabalhos e oficinas práticas para discutirmos as Profissões da Engenharia.
Os(as) alunos(as) Auxiliará na coordenação dos grupos de trabalho; Promover a comunicação impressa e em
mídias digitais do projeto; Contribuir para a criação e aprimoramento de objetos educacionais para
apresentação em escolas; Participar de apresentações de oficinas, palestras e mostras de trabalhos.

LOCAL(IS)
PROJETO:
Engenharia na Escola
COORDENAÇÃO: Professor
Cláudio Dias Campos

PUC Minas Coração Eucarístico;
Colégios de ensino fundamental e médio da rede pública e privada de Belo Horizonte e Região
Metropolitana

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) do Instituto Politécnico da PUC Minas (IPUC)

DEDICAÇÃO:
Das 13h às 18h três vezes por semana com carga horária mínima de 3horas/dia.
Notas
1) As atividades de extensão serão desenvolvidas de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e,
excepcionalmente, aos sábados.
2) Todos os alunos deverão manifestar a sua disponibilidade para a participação em reuniões de gestão do
projeto, que ocorrerão nas sextas-feiras.
3) As atividades externas, como visitas a escolas e mostras de trabalhos, poderão acontecer aos sábados.

Não Beneficiário de bolsa
20 vagas de 05 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

PROJETO:
Enriquecimento da aprendizagem
para desenvolvimento de
habilidades

Auxiliar no planejamento, execução e avaliação das oficinas de conhecimento de acordo com sua área de
conhecimento para crianças e adolescentes entre 05 e 15 anos, sempre as acompanhando no
desenvolvimento de atividades em todos os ambientes da Universidade, icluindo Laboratórios, Complexo
Esportivo, Museu, dentre outros.

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS:
COORDENAÇÃO: Professora
Karina Fideles Filgueiras

Alunos(as) dos cursos de Engenharias: Elétrica, Química, Aeronáutica;, Geografia, Educação Física,
Arquitetura e Urbanismo, Física, Ciência da Computação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda , Cinema e
Audiovisual, Teatro, todos os cursos de Licenciatura, Psicologia.

Não Beneficiário de bolsa
15 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
nas atividades com as crianças - às segundas feiras das 8h30 às 11h30 ou das 13h30h às 17h, além de
participar das reuniões de supervisão e planejamento às quintas feiras das 15h às 17h

ATIVIDADE

PROJETO:
ESCOLA DE FORMAÇÃO de
AUTOPRODUTORES em
PROCESSOS SÓCIO AMBIENTAIS
(PROSA)
COORDENAÇÃO: Professora
Viviane Zerlotini da Silva

Participação no Seminário do Escritório de Integração e nas oficinas a serem ofertadas ao longo do ano.
Definição pelos participantes em conjunto com a equipe do projeto sobre quais os problemas e situações
reais, conteúdos e temas, recursos disponíveis e as prioridades que orientarão as atividades a serem
realizadas coletivamente no processo de formação e experimentação no PROSA. Visita e mapeamento de
situações problemas em espaços e lugares autoproduzidos (ocupações em prédios e terrenos em lotes ou
oriundos do projeto e dos participantes). Preparação pela equipe do projeto com os participantes, do
material e das atividades do processo formativo. Realização das dinâmicas formativas e das
experimentações práticas. Elaboração de relatórios parciais e finais. Registro e organização dos dados
coletados em campo. Devolução para a comunidade.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 20 horas/semanais

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico

Não Beneficiário de bolsa
PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo.

DEDICAÇÃO:
No período da manha entre das 09h às 13h

05 vagas de 20 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE
Auxiliar os professores do projeto na organização das atividades. Realizar acolhimentos e abordagens de
pessoas em situação de rua. Participar de reuniões, grupos, oficinas e fóruns técnicos. Ajudar a organizar os
registros do projeto.

PROJETO:
IEPÊ ÒMÌNIRA: observatório e
clínica de direitos humanos
COORDENAÇÃO: Professor
Bruno Vasconcelos de Almeida

VAGAS

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico. PUC Minas Praça da Liberdade. Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo
Horizonte. Casa Restaura-me Aliança de Misericórdia. Ruas da Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Psicologia, Direito, Medicina, Enfermagem, Publicidade e Propaganda, Jornalismo,
a partir do 3º período..

Não Beneficiário de bolsa
26 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
Dedicação de 10 horas semanais, divididas em três dias. Horário a combinar. As atividades do projeto
acontecem de segunda a sexta-feira, turnos da manhã e da tarde.

ATIVIDADE

PROJETO:
Inovação Tecnológica:
Produtividade e Qualidade para o
Trabalhador da Construção Civil
COORDENAÇÃO: Professor
Everaldo Bonaldo

Colaboração na elaboração da metodologia para ensaio da ferramenta objeto do projeto, elaboração e
execução dos ensaios em laboratório, tabulação de dados, análise e registro dos dados obtidos. Participação
em eventos e mostras de extensão. Colaboração na elaboração de manual de uso da ferramenta.
Participação nas atividades extensionistas promovidas pelo projeto.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) do Curso de Engenharia Civil, sem restrição de período e unidade acadêmica ou campus.
Alunos(as) do Curso de Fisioterapia que já tenham cursado disciplinas de ergonomia.

DEDICAÇÃO:
Terças e quintas-feiras das 13h às 18h.

Não Beneficiário de bolsa
06 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE
PROJETO:
Jovem Aprendiz: realidades e
perspectivas transformadas pelo
conhecimento
COORDENAÇÃO: Professora
Paula Andrea de Oliveira e Silva

Acompanhar as atividades dos jovens aprendizes, planejar e executar atividades previstas (aulas, oficinas,
eventos culturais e outras ações), elaborar relatórios periódicos, apoiar atividades dos professores e
educador, participar dos eventos de Extensão da Universidade.

LOCAL(IS)

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PUC Minas Coração Eucarístico

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Administração, Ciências Contábeis , Economia e Psicologia

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
Nas quintas e sextas-feiras entre 13h e 18h

ATIVIDADE
Auxiliar os professores na elaboração de estudos sobre as comunidades quilombolas referentes à sua
história, território, aspectos socioculturais, meio ambiente, saúde, linguagens e narrativas.

PROJETO:
Lições da Terra: projeto
interdisciplinar de direitos étnicos
COORDENAÇÃO: Professor
Ricardo Ferreira Ribeiro

LOCAL(IS)
PUC Coração Eucarístico, comunidades quilombolas e arquivos de vários tipos.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
03 vagas de 10 horas/semanais

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de de Ciências Sociais, História, Ciências Biológicas, Geografia, Medicina e Letras

DEDICAÇÃO:
Dedicação: 10 horas semanais, flexíveis, com uma concentração nos momentos de visita às comunidades
quilombolas nos finais de semana, feriados e férias.

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

SETOR:
Núcleo de Políticas Sociais e
Urbanas (NUPSU)
COORDENAÇÃO: Professor
Alexandre Eustáquio Teixeira

O núcleo é responsável, entre outras ações, em difundir a extensão universitária na Faculdade de Artes e
Comunicação e no Instituto de Ciências Sociais, através de atividades de sensibilização, formação e
acompanhamento de atividades de extensão desenvolvidos pelos cursos dessa Faculdade e Instituto.
Também seremos um dos núcleos responsáveis em organizar a Mostra e o Seminário de Extensão da PUC
Minas 2019 e acompanhar projetos de extensão sobre os nossos temas de trabalho. Dessa forma, o discente
que for selecionado para a vaga de estagiário do Núcleo terá oportunidade de acompanhar e contribuir para
o desenvolvimento dessas atividades no contato com outros setores internos da Proex, assim como com
professores, funcionários e discentes dos cursos da FCA e do ICS. Auxiliará em Pesquisa bibliográfica e
documental sobre os temas de trabalho do núcleo; contribuirá para o acompanhamento de projetos
vinculados ao setor; nas atividades de planejamento, formação e mobilização de docentes, funcionários e
estudantes dos cursos vinculados à FCA e ao ICS.

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico

PRÉ-REQUISITOS:
Preferencialmente discentes dos cursos de Ciências Sociais e de Comunicação Social (Jornalismo ou Relações
Públicas), a partir do 3° período do curso, que tenha disponibilidade integral para o desenvolvimento das
atividades no período da tarde.

DEDICAÇÃO:
20 horas / semanais (todos os dias à tarde); 10 horas / semanais (3 dias à tarde, a combinar).

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 20 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

SETOR:
Núcleo de Tecnologia e Inovação
(NUTEI)
COORDENAÇÃO: Professora
Jane Carmelita das Dores Garandy
de Arruda Barroso

Apoio à gestão acadêmica do NUTEI nas atividades de: Atualização e alimentação de informações em banco
de dados; prestar informações do núcleo a solicitações internas e externas; atendimento de demandas da
coordenação e dos professores da equipe; auxilio e colaboração com o setor técnico-administrativo do
núcleo. Auxiliar em novas atividades proposta pelo Núcleo em parceria com o Centro de Convivência Padre
Eustáquio, participando de capacitação e inclusão digital aos portadores de sofrimento Mental.

LOCAL(IS)

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PUC Minas Coração Eucarístico, PROEX/NUTEI, prédio 30, sala 305

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Sistema de Informação, Ciências da Computação, Engenharia da Computação,
Engenharia de Software, Engenharia da Computação.

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
Terça e Quinta das 13h às 17h ou 09h ás 13h.

ATIVIDADE

SETOR:
Núcleo do Trabalho e Inovação
(NUTRA)

Apoio a gestão acadêmica do NUTRA nas atividades de: Atualização e alimentação de informações em
banco de dados; prestar informações do núcleo a solicitações internas e externas; atendimento de
demandas da coordenação e dos professores da equipe; auxilio e colaboração com o setor técnicoadministrativo do núcleo.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

LOCAL(IS)
PUC Minas - Unidade Coração Eucarístico / Pró-reitoria de Extensão

COORDENAÇÃO: Professora
Tânia Cristina Teixeira

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis

DEDICAÇÃO:
2 vezes por semana / Manhã ou tarde

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

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE
PROJETO:
Parlamento Jovem de Minas
Gerais em Belo Horizonte
COORDENAÇÃO: Professora
Angela Maria Siman

Auxiliar o professor a estabelecer contato com a Câmara; a organizar e realizar as oficinas, na produção de
material, na elaboração de relatórios.

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico. Câmara dos vereadores de Belo Horizonte

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Ciências Sociais, de Direito, de Psicologia, de Serviço Social

DEDICAÇÃO:

Não Beneficiário de bolsa
06 vagas de 10 horas/semanais

10 horas semanais, duas vezes por semana, dedicação de 13h e 18h, (segunda e quarta-feira)

ATIVIDADE
Pesquisa bibliográfica e documental sobre os temas: a) política, b) formação política de jovens, c)
discriminação étnica-racial; Elaboração de pequenos textos para formação dos públicos do projeto sobre
esses temas; Estudo e formação na metodologia de oficinas; Elaboração e desenvolvimento de oficinas para
os públicos do projeto; Elaboração de relatórios semestrais de atividades; Acompanhamento das redes
sociais do projeto; Seleção de materiais de formação complementares, a partir de pesquisa na internet, para
os públicos do projeto; Elaboração de 1 artigo para apresentação na mostra de extensão que será realizada
em 2020.

PROJETO:
Parlamento Jovem de Minas
(Parceria Estadual).
COORDENAÇÃO: Professor
Alexandre Eustáquio Teixeira

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico (semanal); Câmara Municipal de Belo Horizonte (3 vezes ao ano); Escola do
Legislativo da ALMG (1 vez ao mês).

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS:
Preferencialmente alunos dos cursos de Ciências Sociais, Serviço Social, Relações Internacionais, Direito,
Psicologia, Filosofia, Comunicação Social e das Licenciaturas (a partir do 2º período). Exige-se
disponibilidade no período da tarde (no mínimo 3 vezes na semana), interesse em permanecer no projeto
ao longo de todo o ano, facilidade para trabalhar em grupos e com interesse sobre o tema formação política
de jovens. É desejável conhecimento básico em Word, Excel e Internet.

DEDICAÇÃO:
03 vezes na semana, das 13h30 às 16h30
(os dias da semana serão definidos após a seleção, de acordo com as disponibilidades dos selecionados)

Não Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

PROJETO: LER –
Leitura e Escrita COM Refugiados
e Migrantes
COORDENAÇÃO: Professora
Sandra Maria Silva Cavalcante

O Projeto Ler consiste de oficinas de leitura e escrita, com jovens refugiados e migrantes, em reconhecida
situação de vulnerabilidade social, moradores da região metropolitana de Belo Horizonte. As oficinas se
definem pela prática contextualizada da leitura e da escrita de textos de natureza diversa, produzidos em
língua portuguesa, de forma a atender concretos objetivos comunicativos dos participantes, mais
precisamente, aqueles relativos à inserção social e cultural na cidade que os acolhe. O(A) aluno(a) deve se
dedicar ao processo de formação para atuar em Oficinas de ensino de Português como Língua de
Acolhimento (PLAc). Esse processo ocorre em reuniões semanais, presenciais e online. Realizar diários de
campo, em diferentes mídias (escrita, fotografia, áudio, vídeo), sobre a experiência vivida, de acordo com as
exigências e orientações do código de ética (Termo de consentimento livre e esclarecido) assinado por
oficineiros e participantes do projeto.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

LOCAL(IS)
Colégio Imaculada Conceição (R. da Bahia, 1534 - Lourdes) e PUC Minas, Unidade Coração Eucarístico. As
atividades ocorrem aos sábados, à tarde.

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) do Instituto de Ciências Humanas (ICH), preferencialmente, do Curso de Letras. Os estudantes
devem estar matriculados a partir do 2o período do curso.

DEDICAÇÃO:
A atividades ocorrerão em reuniões semanais, presenciais e online, com horário a ser definido
posteriormente. Além disso, em campo, aos sábados, das 13h30 às 17h30..

Não Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE
Produção de Informativo impresso, provimento de site e rede sociais, apoio às coordenações das três
unidades e aos educadores nos projetos específicos de cada unidade; apoio a divulgação e registro
fotográfico das atividades das crianças e adolescentes; organização de exposição fotográfica; organização de
eventos; ações de comunicação integrada; produções audiovisuais no Cine Providência junto com crianças e
adolescentes; apoio a visitas culturais etc.

LOCAL(IS)
PROJETO:
Providência na Comunidade

Nas três unidades do projeto e na Providens, sua mantenedora. (Fazendinha, localizada no Aglomerado da
Serra; Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, e Vila Maria, no bairro Jardim Vitória).

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

PRÉ-REQUISITOS:
COORDENAÇÃO: Professora
Sandra Maria de Freitas

Alunos(as) de comunicação que já saibam fotografar, filmar e editar imagens ou, pelo menos ter tido essas
experiências. Ou que já estejam cursando a disciplina de fotografia em qualquer um dos cursos; um aluno,
pelo menos, de Cinema e Audiovisual com habilidade para produção de vídeos; de Jornalismo que escreva
bem e domine as técnicas de registro fotográfico (de preferência a partir do sexto período). É fundamental
ter bom texto, bom relacionamento e gostar de trabalhar em grupo e com uma diversidade de pessoas,
especialmente deve ter gosto e paciência para lidar com crianças e adolescentes. Nosso fundamento é:
cuidar e respeitar nossas crianças e adolescentes do projeto.

DEDICAÇÃO:
vagas de 10 horas - 2 turnos de dedicação (segunda e quarta, por exemplo); para a de 20 - 4 dias, sendo
sempre um dia para reunião ou resolução de questões mais específicas no projeto ou na PUC.

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

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

PROJETO:
PUC Mais Idade: educação
permanente para a pessoa idosa

Elaboração e desenvolvimento de oficinas para os idosos com supervisão do professor coordenador de
extensão do seu curso. Nas aulas de informática solicita-se que o aluno instrutor tenha formação técnica em
informática ou seja aluno de cursos da área. Os demais alunos deverão acompanhar os idosos durante as
aulas.

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico

COORDENAÇÃO: Professora Anna
Cristina Pegoraro de Freitas

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) de todos os cursos da PUC Minas que tenham interesse em trabalhar com o público idoso

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

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
Alunos(as) de 10 horas semanais, dedicação de 13h às 17h duas vezes por semana, sempre às quartas e
um outro dia segunda ou terça. Aluno de 20h semanais 4 vezes por semana de 13h às 17h.

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
COORDENAÇÃO: Professora
Cláudia Barsand de Leucas

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico - Complexo Esportivo

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

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) do 6º período dos cursos de Educação Físcia, Psicologia, Fisioterapia; e a partir do 4º período de
Fonoaudiologia.

Não Beneficiário de bolsa
24 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
As atividades serão desenvolvidas na piscina do complexo esportivo. Divido em 2 turmas, terça e quinta de
13h as 17h ou quarta e sexta 13h as 17h.

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

PROJETO:
Quebrada em Rede
COORDENAÇÃO: Professora
Márcia Mansur Saadallah

Projeto do curso de Psicologia em parceria com o curso de Comunicação Social da PUC Minas, que consiste
no desenvolvimento de ações que visam contribuir para o fortalecimento de vínculos entre os jovens da Vila
Cemig, Conjunto Esperança e Alto das Antenas. Assim como o fortalecimento das relações da juventude
com a rede social comunitária e com o território. O(A) aluno(a) auxiliar a coordenadora no desenvolvimento
de ações potencializadoras do envolvimento da juventude; através da elaboração de um mapeamento
cultural, participação em reuniões, auxílio na divulgação e construção coletiva de oficinas, capacitações,
rodas de conversas articuladas junto a rede cultural do Barreiro, produções gráficas e audiovisuais e eventos
artísticos e culturais.

LOCAL(IS)

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PUC Minas Coração Eucarístico, PUC Minas São Gabriel, Comunidades Vila Cemig, Conjunto Esperança e
Alto das Antenas e Regional Barreiro.

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

DEDICAÇÃO:
Alunas(os) de 10 horas/semanais, dedicação de pelo menos um dia da semana fixo entre 14h às 17h, para
as reuniões semanais. As demais horas poderão ser organizadas de acordo com as demandas..

Não Beneficiário de bolsa
06 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE
A Rede Incluir é um projeto que tem como objetivo promover a inclusão de pessoas com deficiência e
reabilitandos do INSS no mercado de trabalho por meio de cursos de capacitação. Desta forma, o (a) aluno
(a) terá a oportunidade de apoiar e mediar processos de ensino- aprendizado de oficinas e cursos de
capacitação; participar de equipe multidisciplinar, com capacitações mensais relacionadas à temática de
inclusão. Auxiliar no desenvolvimento de mídias digitais para o projeto e na interpretação da língua de
sinais.

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

PROJETO:
Rede Incluir
COORDENAÇÃO: Professora
Carolina Costa Resende

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos (as) dos cursos de comunicação, sem restrição de período e nem unidade acadêmica ou campus(1
vaga).
Alunos (as) de cursos diversos, sem restrição de período e sem restrição de unidade acadêmica ou campus.
(4 vagas)
Alunos (as) que tenham curso e/ ou domínio de libras, sem restrição de período e nem unidade acadêmica
ou campus. (1 vaga)

DEDICAÇÃO:
Alunos (as) de 10h/semanais, dedicação entre 8h30 as 12h30 (terças e quintas) PUC Minas Barreiro.
Alunos (as) de 10h/semanais, dedicação entre 8h30 as 12h30 (terças e quintas) ou de 13h as 17h (segunda e
quarta), PUC Minas Betim
Alunos (as) de 10h/semanais, dedicação entre 8h30 as 13h30 ou de 13h as 17h (dias a combinar) PUC Minas
Coração Eucarístico.
Aluno (a) de 20h/ semanais, dedicação entre 8h30 as 13h30 ou de 13h as 17h (dias e campus a combinar).

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

Não Beneficiário de bolsa
10 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE

PROJETO:
Tecnologia para Acessibilidade aos
Bens Culturais: audiodescrição da
“Casa dos Contos” do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais
COORDENAÇÃO: Professora
Carla Ferretti Santiago

O projeto visa promover a acessibilidade do acervo da “Casa dos Contos”, espaço de memória do Tribunal
de Contas de Minas Gerais, pelos deficientes visuais, através do recurso da audiodescrição. Para tanto,
serão elaborados roteiros de caráter histórico com vistas a consequente realização de audiodescrição de
objetos e cenários que compõem o referido espaço de memória. A audiodescrição, como recurso de
tecnologia assistiva, contribui para a inclusão cultural de pessoas com deficiência visual e consolida ações
institucionais em programas de acessibilidade e inclusão social.
- Participar de encontros mensais com toda a equipe responsável pelo projeto (PUC Minas e Tribunal de
Contas de Minas Gerais);
- Apoiar os professores na orientação de pesquisa histórica sobre espaço expositivo da Casa dos Contos
(TCE/MG);
- Apoiar a equipe do projeto na elaboração de roteiros e gravação da audiodescrição para a inclusão cultural
dos deficientes visuais; participação do monitoramento do projeto; apoio na avaliação da audiodescrição.

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 20 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PRÉ-REQUISITOS:
Aluno(a) dos Cursos de Geografia, História, Letras e Pedagogia, a partir do 3º período do curso..

DEDICAÇÃO:
20 horas/semanais a serem desenvolvidas prioritariamente no turno da manhã.

PUC Minas Coração Eucarístico
ATIVIDADE
- Auxiliar o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e iniciativas de educação e gestão ambiental a
serem aplicadas na Universidade e nas comunidades e entidades parceiras do entorno do campus Coração
Eucarístico, de acordo com os eixos temáticos do projeto (Água e Recursos Hídricos, Biodiversidade e
Conservação, Clima e Energia, Comunicação e Gestão, Resíduos Sólidos e Efluentes);
- Apoiar a elaboração de Planos de Negócio e de Comunicação e Marketing; Formulação de relatórios
parciais e final;
- Apresentar seminários temáticos referentes às ações desenvolvidas;
- Participar da Mostra e do Seminário de Extensão da PUC Minas e eventos correlatos;
- Apoiar a produção bibliográfica e técnica.
- Participar de reuniões semanais, por eixo de atuação, e quinzenais com toda a equipe de trabalho.

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

LOCAL(IS)
-PUC Minas Coração Eucarístico:
* Centro de Integração para a Sustentabilidade Ambiental (CISAL) - prédio 60.
* Mata da PUC Minas.
* Complexo Sustentável (Horta Universitária, Estufa / Sementeira, Composteiras, Jardim Sensorial, Jardim
Religioso e Espiritual).
* Pró-reitoria de Logística e Infraestrutura (PROINFRA).
* Escritório de Integração da Arquitetura e Urbanismo/Canteiro de Obras, prédio 47.
- PUC Minas Betim.
- PUC Minas Praça da Liberdade
- Visitas técnicas e realização de reuniões extramuros.
- Escolas e demais entidades públicas e privadas parceiras localizadas nos bairros vizinhos da PUC Minas
Coração Eucarístico.
- 5º Batalhão da Polícia Militar (Gameleira).

PRÉ-REQUISITOS:
- Sem restrição de curso, unidade acadêmica/campus e/ou período;
- Desejável experiência com (fator diferencial na seleção): tecnologias e soluções sustentáveis, educação
ambiental, relação com comunidades, desenvolvimento de materiais educativos, paradidáticos e
pedagógicos; elaboração de Plano de Marketing e de Negócios; empreendedorismo e inovação tecnológica;
design gráfico; comunicação e mídias sociais; trabalho com autonomia e proatividade."
equipe de trabalho.

DEDICAÇÃO:
Dedicação semanal a ser pactuada com a coordenação do projeto, considerando a carga horária de 10 horas
semanais.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
1 vaga de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
30 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Poços de Caldas
ATIVIDADE
PROJETO:
Nosso Espaço: Educação
ambiental e mobilização social em
saneamento básico em escola da
rede pública de Poços de Caldas –
MG
COORDENAÇÃO: Professor
Daniel Fernandes Novaes Pimenta

Auxiliar na elaboração dos seguintes itens: Construção a Estação de Tratamento de Água Itinerante (ETAi);
Construção de material didático de Educação Sanitária Participativa para distribuição na rede ensino
envolvida; Construção e realização das práticas semanais de educação sanitária e ambiental na escola.

VAGAS

LOCAL(IS)

02 vagas de 10 horas/semanais

Beneficiário de bolsa
PUC Minas Poços de Caldas ; Escola Municipal João Pinheiro

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Engenharias: Civil; de Produção e Elétrica

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
preferível entre 13h e 18h ( há possibilidade de adequação em outros horários).

ATIVIDADE

PROJETO:
REMIÇÃO PELA LEITURA: UMA
EXPERIÊNCIA NOS PRESÍDIOS DE
POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS
COORDENAÇÃO: Professor
Davidson Sepini Gonçalves

Acompanhar os professores nas visitas aos presídios para realização de atividades relacionadas à leitura de
livros para remição de pena; Colaborar com os professores na correção das resenhas; Eventualmente e a
critério do aluno participar junto com os professores de eventos e publicações relacionados ao projeto;
Participar junto com os professores do seminário e mostra de extensão do campus; Auxiliar os professores
nas campanhas de arrecadação de livros para o projeto.

LOCAL(IS)
Presídios de Poços de Caldas e Botelhos/ Campus da PUC Minas em Poços de Caldas

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) do campus Poços de Caldas, sem restrição de período.

DEDICAÇÃO:
Dia da semana ainda a ser definido para atividade no Presídio de Poços entre 9h e 11h30 e às terças-feiras
entre 14h e 17h no presídio de Botelhos. As correções serão no período da manhã entre 9h e 11h em dias
da semana ainda a serem definidos e levando-se em conta a carga horária da contratação.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
40 vagas de 05 horas/semanais

PUC Minas Praça da Liberdade
ATIVIDADE
PROJETO:
A luta pelo reconhecimento dos
direitos fundamentais das
comunidades remanescentes de
quilombo
COORDENAÇÃO: Professor
Matheus de Mendonça Gonçalves
Leite

O projeto de extensão presta assistência jurídica às comunidades quilombolas existentes no Estado de
Minas Gerais, com a finalidade de assegurar o respeito aos seus direitos étnicos e territoriais. Assim, o(a)
aluno(a) terá oportunidade de vivenciar os conflitos e situações de negação de direitos, bem como
participar das ações destinadas a assegurar o respeito aos direitos das comunidades quilombolas, por meio
de processos administrativos e judiciais e a execução de políticas públicas.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

LOCAL(IS)
PUC Minas - Praça da Liberdade

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos (as) do Curso de Direito, sem restrições de período e nem unidade acadêmica ou campus.

DEDICAÇÃO:
Alunos(as) de 10 horas/semanais, dedicação entre 13h e 18h, duas vezes por semana (terça-feira e quartafeira)
Alunos (as) de 20 horas/semanais, dedicação entre 13h e 17h, 5 vezes na semana (segunda a sexta).

Não Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

PUC Minas Praça da Liberdade
ATIVIDADE

PROJETO:
Aprendendo e Compreendendo o
Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu
COORDENAÇÃO: Professor
Eduardo Penha Castro Fantini

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.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
PUC Minas Praça da Liberdade / UFMG

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos Cursos de Jogos Digitais da Praça da Liberdade a partir do 3º período; Publicidade e
Propaganda da Praça da Liberdade a partir do 3º período; e Geografia a partir do 3º período

DEDICAÇÃO:
Horário flexível, aprovado pela coordenação do projeto, de segunda a sexta nos períodos da tarde ou noite
na Unidade Educacional Praça da Liberdade. Pelo menos um dia em comum a todos (a definir) para as
reuniões de equipe.

Não Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Praça da Liberdade
ATIVIDADE

PROJETO:
Educação Patrimonial Cultural:
memória e imaginário na vila
têxtil de Santa Bárbara, Minas
Gerais
COORDENAÇÃO: Professor
Diogo Ribeiro Carvalho

O projeto pretende realizar ações de educação patrimonial cultural na vila têxtil de Santa Bárbara, no norte
de Minas. Essas ações contemplam levantamento de dados (registro de testemunhos orais da população
local; registro da vila, da ruína da Fábrica Antiga e da Fábrica Nova; registro do contexto natural da Serra do
Espinhaço); (re)construção de narrativas audiovisuais por meio de softwares gráficos e estudo sobre
memória, imaginação e realismo mágico; modelagem 3D e confecção de maquete física da ruína da Fábrica
Antiga; proposição de ambiências sonoras e visuais a partir de projeção mapeada; workshop com
moradores; particpação na Mostra Internacional de Video Mapping em Santa Bárbara; documentação das
atividades; projeto de expografia para exibição da atividade realizada; escrita de artigo para publicação
sobre metodologia de projetos de educação patrimonial e processos e resultados da atividade. Esse projeto
será em parceria com a ONG Oficina de Imagens.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

LOCAL(IS)
PUC Minas Praça da Liberdade

PRÉ-REQUISITOS:
Alunas(os) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, a partir do 3º período, da unidade acadêmica Praça da
Liberdade e alunos(as) do mesmo curso, a partir do 3o período, sem restrição de unidade acadêmica.outras.

DEDICAÇÃO:
Alunas(os) de 10 horas/semanais, dedicação entre 14h e 17h20, três vezes por semana (segunda, quarta e
sexta). Aluna(o) de 20 horas/semanais, dedicação entre 14h e 18h, 5 vezes na semana.

Não Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

PUC Minas Praça da Liberdade
ATIVIDADE

PROJETO:
Gamificação de conceitos de
gestão da produção

O objetivo principal do projeto é desenvolver a fase avançada do jogo criado na plataforma UNIX para
simular a operação de fábricas de sorvetes observando os conceitos de qualidade, custo e planejamento da
produção. O desenvolvimento e execução do projeto serão realizados juntamente com a equipe
extensionistas do departamento de Jogos Digitais da PUC Minas unidade Praça da Liberdade e tendo como
parceiro externo o Colégio Logosófico – Unidade Funcionários (BH). Os alunos irão desenvolver os conceitos
do jogo, a aplicação do jogo na plataforma UNIX, realizar dinâmicas, seminários e oficinas com os alunos
secundaristas do colégio, além da produção de artigos científicos sobre o processo de aprendizagem de
conceitos da engenharia através de jogos, atividades e eventos internos da PUC voltada aos extensionistas.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
06 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
Praça da Liberdade e bairro Funcionários

COORDENAÇÃO: Professora
Leticia de Castro Peixoto

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos (as) dos cursos de Jogos Digitais a partir do 3º período (06 vagas) e Engenharia de Produção que já
tenham cursado as disciplinas: Introdução a Engenharia de Produção e Engenharia de Qualidade (04 vagas).

DEDICAÇÃO:
Alunos de 10 horas/semanais: dedicação entre 15h e 19h, duas vezes por semana (segundas e quintas) e/ou
entre 7h e 10h duas vezes por semana (quartas e quintas). Demais atividades de dedicação serão
gerenciadas remotamente ou a depender da agenda do colégio participante do projeto.

Não Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Praça da Liberdade
ATIVIDADE
O aluno Extensionista ficará responsável por realizar as entrevistas de triagem com as pessoas que buscam
resolver seus conflitos no Serviço de Assistência Judiciária - SAJ da PUC Minas nas unidades do Coração
Eucarístico. Para tanto, o Extensionista deverá trabalhar com sua capacidade de escuta e compreensão dos
conflitos em que a pessoa está envolvida, avaliando se o caso deverá ser encaminhado para o contencioso
(processo judicial) ou para a mediação (método amigável de solução de disputas).

PROJETO:
Mediação na PUC
COORDENAÇÃO: Professor
Leandro Rigueira Rennó Lima

VAGAS
Beneficiário de bolsa
07 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
SAJ da PUC Minas no Coração Eucarístico ou no SAJ da PUC Minas na Praça da Liberdade

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) regularmente matriculados no curso de graduação em Direito da PUC Minas, uma vez que será
necessário acessar o sistema de gestão de processos do SAJ com login e senhas específicos.
Conhecimento prévio de mediação de conflitos, devidamente comprovado.

DEDICAÇÃO:
No SAJ do Coração Eucarístico: nas segundas-feiras, das 08h às 13h e nas terças-feiras, das 13h às 18h.
No SAJ da Praça da Liberdade dois dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, das 13h às 18h.

Não Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PUC Minas São Gabriel
ATIVIDADE

PROJETO:
Beira Linha: inclusão digital e
língua estrangeira
COORDENAÇÃO: Professora
Sandra Maria Silveira

O projeto Beira Linha: Inclusão Digital e Língua Estrangeira oferece a formação em informática básica,
criação de sites, inglês básico e avançado para a comunidade do entorno da unidade São Gabriel articulando
saberes de tecnologia e línguas a formação profissional e humanística. Neste projeto os alunos serão
estimulados a assumirem o papel de transformadores de realidades a partir da perspectiva ensinoaprendizagem que ocorrerá em laboratórios de informática, salas de aula e espaços de discussão da
universidade.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

LOCAL(IS)
PUC Minas São Gabriel

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos dos cursos de Sistemas de Informação, Engenharia de Computação, Jogos Digitais, Engenharia de
Software, Ciência da Computação, Psicologia, Administração com habilidades em informática básica
(softwares de escritório e internet) ou desenvolvimento de sites ou inglês fluente. Não há restrição de
período.

DEDICAÇÃO:
entre 13:00 e 18:30

Não Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

PUC Minas São Gabriel
ATIVIDADE

PROJETO:
Canteiro Escola: Formação de
Competências na Construção Civil
COORDENAÇÃO: Professora
Elke Berenice Kölln

Auxiliar os professores na coordenação das equipes e atividades em duas frentes: oficinas e melhoria
habitacional. As oficinas são de teoria e prática de canteiro de obras, para comunidades atendidas pelo
Projeto Vila Fátima, em Ribeirão das Neves, cujo escopo encontra-se na área da construção civil: projeto
arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, matemática básica, locação de obra, alvenarias,
revestimentos e instalações elétricas prediais. A melhoria habitacional trata-se de um diagnóstico da
situação da moradia de Ribeirão das Neves que possuem carências e/ou patologias construtivas, elaboração
de projeto, orçamentação e planejamento executivo de obra. Realização dos relatórios de atividades das
oficinas. Participação nos eventos e mostras em que houver a participação do projeto.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

LOCAL(IS)
PUC Minas Coração Eucarístico; PUC Minas São Gabriel e Ribeirão das Neves

PRÉ-REQUISITOS:
Aluno(a) do Curso de Engenharia Civil da PUC Minas São Gabriel, a partir do 7º período e dos cursos Cursos
de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Psicologia, Serviço Social, Geografia e Publicidade e
Propaganda, sem restrição de unidade acadêmica ou campus e sem restrição de período.

DEDICAÇÃO:
Alunos dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e Publicidade e Propaganda: segundas, quartas e sextasfeiras das 13h às 18h no São Gabriel (são dois dias/semana que se intercalam entre segunda, quarta ou
sexta);
Alunos dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura, Psicologia, Serviço Social e Geografia: terça e quintafeira das 13h às 18h no Coração Eucarístico.

Não Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

PUC Minas São Gabriel
ATIVIDADE

PROJETO:
Gestão com Pessoas no Terceiro
Setor
COORDENAÇÃO: Professora
Nanci das Gracas Carvalho Rajão

Auxiliar no planejamento e execução oficinas psicossociais sobre liderança, estabelecer contato com o curso
de Comunicação e Administração buscando parcerias para divulgação e execução de atividades
complementares ao projeto. Participar das supervisões e trabalhar em equipe. Realizar leituras, relatórios,
diário de campo. Participar dos Seminários de Extensão e das Amostras da Extensão.

VAGAS
Beneficiário de bolsa
04 vagas de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
PUC Minas São Gabriel e/ou em espaços das associações comunitárias do bairro e arredores

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) do curso de Psicologia a partir do 4º período da unidade São Gabriel

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

DEDICAÇÃO:
entre 14h e 16h nas terças feiras e nos sábados entre 13h e 17hs.
Pode ocorrer alteração de acordo com a demanda dos participantes da comunidade.

ATIVIDADE

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

Participar de atendimentos em mediação de conflitos, reuniões e ações comunitárias; de atividades de
educação em direitos humanos, de capacitações, de reuniões e práticas relacionadas à Justiça Restaurativa,
possivelmente.

VAGAS

LOCAL(IS)

Beneficiário de bolsa

Fundação Metodista de Ação Social e Cultural - bairro São Gabriel; PUC Minas Unidade São Gabriel e,
eventualmente, comunidades dos bairros São Gabriel e Jardim Felicidade, como também no Centro
Integrado da Infância e Adolescência (CIA)

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Direito, Psicologia e Pedagogia

DEDICAÇÃO:
terças e quartas entre 13:30 e 17 horas e
eventualmente em outros dias pela manhã, tarde ou noite, a combinar.

Não há vagas

Não Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

PUC Minas São Gabriel
ATIVIDADE
PROJETO:
Programação de robôs didáticos
como ferramenta de motivação
educacional
COORDENAÇÃO: Professor
Alexandre Teixeira

Auxiliar os professores na elaboração de oficinas de programação de robôs didáticos para estudantes a
partir da sexta série até o ensino médio., efetuar o registro das atividades, auxiliar na elaboração de
relatórios.

LOCAL(IS)
PUC Minas São Gabriel e Projeto Vila Fátima

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos do Instituto de Instituto de Ciências Exatas e Informática - ICEI

VAGAS
Beneficiário de bolsa
01 vaga de 10 horas/semanais

Não Beneficiário de bolsa
Não há vagas

DEDICAÇÃO:
duas vezes por semana das 13h às 18h.

ATIVIDADE

PROJETO:
PUC Mais Idade São Gabriel
COORDENAÇÃO: Professora
Simone Alves Nogueira

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, excursões, 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
01 vaga de 10 horas/semanais

LOCAL(IS)
PUC Minas São Gabriel

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, Jogos Digitais, Psicologia,
Educação Física, Direito, Nutrição, Medicina, Letras, História, Filosofia, sem restrição de período e sem
restrição de campus ou unidade.

DEDICAÇÃO:
duas vezes por semana (terça e quinta-feira) das 13h às 18h

Não Beneficiário de bolsa
02 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas São Gabriel
ATIVIDADE
O Projeto PUCLAB Varejo tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento local do varejo da Região
Nordeste, por meio de tecnologias próprias de gestão e a capacitação dos profissionais que atuam nesse
setor. Os(As) alunos(as) participarão de levantamentos de conteúdos próprios de varejo, elaboração de
material didático, elaboração de planos de trabalhos e execução e avaliação de oficinas.

PROJETO:
PUCLAB Varejo
COORDENAÇÃO: Professora
Soraya Cardoso Pongelupe Lopes

LOCAL(IS)

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

PUC Minas São Gabriel e Virtual

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) dos cursos de Administração, a partir do 4º período, da Unidades São Gabriel e Virtual;
Psicologia e da aréa de Comunicação.

Não Beneficiário de bolsa
10 vaga de 10 horas/semanais

DEDICAÇÃO:
Alunos(as) de 10h, o horário será de 13h as 18h, e os alunos de 20h, o horário será de 8h as 12h e 13h as
17h.

ATIVIDADE

PROJETO:
Sonoro despertar: intervenções
socioeducativas

O Projeto de Extensão Sonoro despertar: intervenções socioeducativas visa contribuir com crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, do Projeto Sonoro despertar: orquestra de flauta e coral, para
a construção da autonomia e conhecimento de si, do seu bairro, de sua cultura e de seu processo de
aprendizagem, por meio de oficinas socioeducativas. Para alcançar tal objetivo, os alunos envolvidos com o
Projeto deverão planejar e desenvolver oficinas socioeducativas com as crianças e adolescentes do projeto
Sonoro despertar: orquestra de flautas e coral, e acompanhar suas famílias, articulando teoria e prática no
campo das intervenções socioeducativas.

LOCAL(IS)

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Não há vagas

Sonoro Despertar - Bairro Maria Goretti, Belo Horizonte/MG.

COORDENAÇÃO: Professora
Maria dos Anjos Lara e Lanna

PRÉ-REQUISITOS:
Alunos(as) do curso de Psicologia, a partir do 6º período.

DEDICAÇÃO:
4 horas nas segundas-feiras, incluindo o horário de 18h as 20h, e terças-feiras, incluindo o horário de 18h as
21h. 2 horas para reunião de equipe - supervisão, nas quartas-feiras de 15h as 17h ou de 19h as 21hs (a
definir com a equipe).

Não Beneficiário de bolsa
05 vagas de 10 horas/semanais

PUC Minas Serro
ATIVIDADE

PROJETO:
SER-INTER: articulações
interdisciplinares na criação e
promoção da Rede Social da
cidade de Serro/MG
COORDENAÇÃO: Professor
Rafael Chiari Cáspar

O projeto SER-INTER: articulações interdisciplinares na criação e promoção da Rede Social da cidade de
Serro/MG, visa o desenvolvimento regional da cidade de Serro, por meio de duas estratégias centrais: a
assessoria técnica a entidades filantrópicas e/ou comunitárias do 3º setor e a capacitação de pessoas em
temáticas que são fundamentais ao protagonismo e autonomia do cidadão, tais como: habilidades básicas
para o trabalho, cidadania, ética e valores humanos, qualidade de vida e orientação profissional.
Os(as) alunos(as) vão atuar contribuindo para o aprimoramento do diagnóstico das entidades do terceiro
setor da cidade do Serro, para saber de maneira mais precisa quantas são as organizações ativas e regulares,
onde estão localizadas, o que fazem, qual o público interno (voluntários, funcionários etc.), qual o público
atendido; conhecer que tipo jurídico de instituição, sua titulação e certificação, sua adequação a que tipo de
marco legal, tendo em vista uma legislação abrangente e o sistema de prestação de contas. Além disso, vão
auxiliar ao professor coordenador nas demais atividades do projeto, e para o pleno funcionamento do setor
de extensão da instituição, auxiliando na organização e promoção dos eventos e oficinas, dentre outras
ações.

LOCAL(IS)
PUC Minas Serro e comunidade do entorno

VAGAS
Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

Não Beneficiário de bolsa
Será informada posteriormente

PRÉ-REQUISITOS:
sem restrição de período

DEDICAÇÃO:
de segunda a sexta feira, das 14h às 19h, podendo realizar a dedicação nesse período, todos os dias, ou
alguns dias da semana, de acordo com as demandas do projeto..

