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SEGUNDA CHAMADA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

SEGUNDA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO AMPLIADO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS) PARA 2015 

Estarão abertas, por período que poderá ser prorrogado a critério da PROEX/PUC Minas, as 

inscrições para o processo seletivo dos programas e projetos de extensão e gestão da extensão 

apenas pela internet (http://www.pucminas.br/proex): do dia 4 de março até as 23 horas e 59 

minutos do dia 8 de março de 2015, horário de Brasília. O processo seletivo destina-se ao 

preenchimento de vagas oferecidas para o 1º semestre de 2015, nas ações de extensão a que 

se refere o item 4 desta Chamada, obedecendo aos critérios a seguir. 

1. ESTRUTURA 

1.1 O processo seletivo a que se refere esta Chamada dará acesso aos programas, projetos e 

gestão da extensão universitária da PUC Minas nos campi e unidades em Arcos, Barreiro, 

Betim, Contagem, Coração Eucarístico, Poços de Caldas e São Gabriel. 

1.2 Das vagas em oferta para cada ação de extensão podem ser oferecidas vagas para bolsistas 

e para voluntários. Os(as) candidatos(as), necessariamente, devem ser alunos(as) da PUC 

Minas, regularmente matriculados. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 Os(as) candidatos(as) deverão preencher formulário eletrônico de 4 de março até as 23 

horas e 59 minutos do dia 8 de março de 2015, horário de Brasília. A inscrição é gratuita. 

Podem se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos da PUC Minas. 

2.2 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 de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

2.3 A ausência de dados ou o preenchimento incorreto da ficha de inscrição poderão acarretar 

o indeferimento do pedido de inscrição. 

2.4 O(A) candidato(a) poderá se inscrever, no máximo, para três programas, projetos ou 

atividades de gestão da extensão. O(A) aluno(a) fará apenas uma inscrição informando para 

quais vagas deseja concorrer, mesmo que seja para mais de um projeto. 

2.5 No dia de sua Formação em Extensão, realizada no dia 9 ou 10 de março de 2015, o(a) 

candidato(a) deverá redigir uma Carta de Intenção para cada projeto, programa ou atividade 

de gestão da extensão para os quais se inscrever. A Carta de Intenção será redigida durante a 

Formação em Extensão em formulário específico.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1a-A51BrvMpTCfi_JB13xU5BVIt91yeBRfGT2DRkyLJ0/viewform
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3. SELEÇÃO 

3.1 Os(as) candidatos(as) que se inscreverem para o processo seletivo das vagas de extensão 

para a PUC Minas, e que não participaram Primeira Chamada, deverão cumprir as seguintes 

etapas: 

a. Fazer inscrição online, de acordo com as informações acima explicitadas (item 2). 

b. Participar da Formação em Extensão no campus / unidade de sua preferência. A 

participação na Formação em Extensão é pré-requisito para continuar no processo 

seletivo. A escolha do dia, local e horário da Formação em Extensão deverá ser 

indicada ao preencher formulário de inscrição disponibilizado no site da PROEX/PUC 

Minas (www.pucminas.br/proex). Os alunos que se atrasarem para a Formação em 

Extensão estarão automaticamente excluídos do processo seletivo. 

 

 

c. O(A) candidato(a) deverá elaborar, para cada vaga que se inscrever, Carta de Intenção 

no dia da Formação em Extensão em que optar para cada vaga pretendida (podendo 

ser no máximo três atividades). O professor palestrante dará as instruções para os 

candidatos durante a Formação. 

d. Entregar, no dia da Formação em Extensão da qual participará, cópia do currículo 

profissional e histórico escolar da graduação (pode ser retirado do SGA Aluno). É 

necessária uma cópia de cada documento para cada vaga pretendida. Os alunos que 

estão cursando o 1º período não precisam levar o histórico escolar da graduação. 

e. Participar de entrevista com o professor coordenador da atividade de extensão, caso 

seja solicitado. 

f. Clique aqui e preencha do formulário de inscrição online. 

3.2 Os(as) candidatos(as) que se inscreverem para o processo seletivo das vagas de extensão 

para a PUC Minas, e que já participaram da Formação em Extensão da Primeira Chamada (e 

assinaram a lista de presença), deverão cumprir as seguintes etapas: 

Formação em Extensão para Seleção Ampliada 

Campi/unidade da PUC Minas Dia Horário Local 

PUC Minas em Arcos 09/03/2015 17h às 19h A confirmar 

PUC Minas no Barreiro 10/03/2015 14h às 17h Auditório do Prédio 5 

PUC Minas em Betim 09/03/2015 15h30 às 18h30 Auditório 

PUC Minas em Contagem 09/03/2015 
9h às 12h Prédio 3 – Sala 101 

14h às 17h Prédio 3 – Sala 101 

PUC Minas no Coração Eucarístico 10/03/2015 
9h às 12h Prédio 30 - Teatro João Paulo II 

14h às 17h Prédio 30 - Teatro João Paulo II 

PUC Minas em Poços de Caldas 09/03/2015 
9h às 12h Auditório 2 

14h às 17h Auditório 2 

PUC Minas no São Gabriel 10/03/2015 14h às 17h Bloco I, 3º andar, Multimeios 31 

http://www.pucminas.br/proex
https://docs.google.com/forms/d/1a-A51BrvMpTCfi_JB13xU5BVIt91yeBRfGT2DRkyLJ0/viewform
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a. Fazer inscrição online, de acordo com as informações acima explicitadas (item 2).  

b. O(A) candidato(a) deverá elaborar, para cada vaga que se inscrever, Carta de Intenção 

redigida à mão neste formulário, seguindo as instruções nele contido. Esta Carta 

deverá ser entregue, juntamente com cópia do currículo profissional e do histórico 

escolar da graduação (retirado do SGA Aluno), no dia, horário e local da Formação em 

uma das unidades da PUC Minas, de acordo com a tabela abaixo. É necessária uma 

cópia de cada documento para cada vaga pretendida. Os alunos que estão cursando o 

1º período não precisam levar o histórico escolar da graduação. 

 

 

c. Participar de entrevista com o professor coordenador da atividade de extensão, caso 

seja solicitado.  

d. Clique aqui e preencha do formulário de inscrição online. 

3.3 Para aprovação no processo seletivo das vagas serão avaliados a Carta de Intenção, o 

currículo e o histórico escolar da graduação. Além disso, o candidato poderá participar de 

entrevista individual, conforme definição do professor coordenador do projeto, programa ou 

atividade de gestão da extensão. 

4. DAS VAGAS 

PUC Minas em Arcos 

Ação de 
extensão 

Objetivo principal 
Público atendido da 

ação de extensão 
Nº vagas 

voluntários 
Nº vagas 
bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Intervenções 
Psicossociais na 
Adolescência 

Desenvolvimento 
psicossocial / 
psicopedagógico 

Adolescentes vinculados 
ao CRAS e da Escola 
Estadual Dona Maricota 
Pinto. Professores da 
Escola Estadual Dona 
Maricota Pinto 

3 0 
Alunos de 
Psicologia 

Carga horária: 20 horas semanais 
Local das atividades: Centro de 
Referência em Assistência Social 
- CRAS e Escola Estadual Dona 
Maricota Pinto 

 

Formação em Extensão para Seleção Ampliada 

Campi/unidade da PUC Minas Dia Horário Local 

PUC Minas em Arcos 09/03/2015 17h às 19h A confirmar 

PUC Minas no Barreiro 10/03/2015 14h às 17h Auditório do Prédio 5 

PUC Minas em Betim 09/03/2015 15h30 às 18h30 Auditório 

PUC Minas em Contagem 09/03/2015 
9h às 12h Prédio 3 – Sala 101 

14h às 17h Prédio 3 – Sala 101 

PUC Minas no Coração Eucarístico 10/03/2015 
9h às 12h Prédio 30 - Teatro João Paulo II 

14h às 17h Prédio 30 - Teatro João Paulo II 

PUC Minas em Poços de Caldas 09/03/2015 
9h às 12h Auditório 2 

14h às 17h Auditório 2 

PUC Minas no São Gabriel 10/03/2015 14h às 17h Bloco I, 3º andar, Multimeios 31 

http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20150302181932.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1a-A51BrvMpTCfi_JB13xU5BVIt91yeBRfGT2DRkyLJ0/viewform
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PUC Minas no Barreiro 

Ação de extensão 
Objetivo 
principal 

Público atendido da 
ação de extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de vagas 
para 

bolsistas 
Pré-requisito Informações sobre a vaga 

BarreiroDigital.com 
Promoção dos 

idosos 
Idosos 4 9 

Uma vaga 
bolsista: alunos 
da Psicologia. 
Demais vagas: 
não há 
restrição de 
curso ou 
período, 
conhecimentos 
em 
informática. 

Carga horária: 20 ou 10 horas 
semanais. Local das atividades: 
PUC Minas no Barreiro 
Atividades que os alunos 
desenvolverão: Aulas de 
Informática 

Cidadão em Rede Inclusão digital 
Adultos, jovens, 

adolescentes 
11 17 

1 vaga bolsista: 
alunos 
Psicologia 
Demais vagas: 
Não há 
restrição. 
Conhecimentos 
e informática. 
Montagem e 
Manutenção 
de 
Computadores. 

Carga horária: 20 e 10 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC Minas 
no Barreiro 
Atividades que os alunos 
desenvolverão: Aulas de 
Informática 

Coordenação de 
Extensão do Curso 
de Direito na PUC 
Minas no Barreiro 

Gestão da 
Extensão 
Universitária 

Comunidade acadêmica 
e não acadêmica 

1 0 

1 vaga: Alunos 
do curso de 
Direito (da PUC 
Minas no 
Barreiro), 
matriculado do 
2º ao 6º 
período. 
Habilidade com 
internet e para 
revisão de 
textos 

Carga horária: 10 ou 20 horas 
semanais, divididas nos turnos 
da manhã e noite para 
atendimento aos alunos e apoio 
à coordenação de extensão do 
curso de Direito. Local das 
atividades: PUC Minas no 
Barreiro. Atividades que os 
alunos desenvolverão: 
atendimento aos alunos, apoio à 
coordenação de extensão do 
curso de Direito e atividades 
administrativas. 

Coordenação de 
Extensão na PUC 
Minas no Barreiro 

Gestão da 
Extensão 

Diversificado 
(comunidade acadêmica 
e não acadêmica) 

2 0 Sem restrições 

Carga horária: 10 horas 
semanais no turno da manhã 
Local das atividades: PUC Minas 
no Barreiro e eventuais visitas a 
entidades da Rede Social do 
Barreiro. Atividades que os 
alunos desenvolverão: 
Diagnósticos junto as entidades 
que fazem parte da Rede Social 
do Barreiro e outras atividades 
administrativas 

Diagnóstico do 3º 
Setor: 
Conhecimento e 
Gerenciamento de 
Informações para a 
Promoção Social 
das Entidades do 
Entorno da PUC 
Barreiro 

Assessoria / 
consultoria a 
entidades sem 
fins lucrativos 

Entidades associativas 8 0 
Não há pré-
requisitos 
 

Local das atividades: PUC Minas 
no Barreiro 
Atividades de pesquisa de 
campo e intervenções sociais 
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Ação de extensão 
Objetivo 
principal 

Público atendido da 
ação de extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de vagas 
para 

bolsistas 
Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Inter-redes PUC 
Minas no Barreiro: 
articulações 
interdisciplinares 
para a promoção 
social 

Fortalecimento 
dos vínculos 
comunitários 

Dirigentes, funcionários 
e voluntários das 
entidades filantrópicas 
e/ou comunitárias que 
fazem parte da Rede 
Social do Barreiro. 

10 0 

Não há 
restrição de 
curso ou 
período. 

Carga horária: vagas de 10 horas 
semanais. Local das atividades: 
PUC Minas no Barreiro e 
Eventuais visitas as entidades 
filantrópicas e/ou comunitárias 
que fazem parte da Rede Social 
do Barreiro. Atividades que os 
alunos desenvolverão: Oficinas, 
Dinâmicas, diagnósticos e outras 
atividades junto as entidades 
que fazem parte da Rede Social 
do Barreiro. 

Oficinas De 
Cuidado A Crianças 
Autistas E 
Familiares Do 
Grupo De Apoio A 
Pais De Autistas- 
A+ Contagem 

Promoção de 
qualidade de 
vida 

Crianças autistas e seus 
familiares vinculados ao 
GRUPO DE PAIS A + 
CONTAGEM 

3 1 

Alunos do 
curso de 
Pedagogia (3 
vagas) e alunos 
de Nutrição (1 
vaga 
voluntária) 

Carga horária: 10 horas 
semanais. Local das atividades: 
na sede do Grupo de pais A+ 
Contagem e na PUC Minas no 
Barreiro. Atividades que os 
alunos desenvolverão: participar 
das reuniões de trabalho, das 
oficinas de cuidado junto às 
crianças autistas e seus 
familiares, elaborar registro dos 
encontros, conduzir oficinas, 
análise e elaboração de 
relatórios. 

 

PUC Minas em Betim 

Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação de 

extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Gestão das ações 
de extensão no 
curso de Direito/ 
Betim 

Apoiar o 
coordenador de 
extensão dos cursos 
na gestão das 
modalidades de 
extensão 

Alunos e professores do 
curso de Direito/ Betim 

2 1 
Alunos de Direito/ 
Betim 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Atividades: acompanhar 
professores e alunos nas 
ações de extensão. 
Local das atividades: PUC 
Minas em Betim 

Lições da Terra - 
Projeto 
interdisciplinar de 
direitos étnicos  

Desenvolvimento de 
comunidades 
quilombolas / 
indígenas 

Comunidades quilombolas 
do município do Serro e suas 
entidades representativas a 
nível local (associações 
comunitárias) e estadual 
(Federação das 
Comunidades Quilombolas 
do Estado de Minas Gerais - 
N'Golo) 

0 1 

Alunos de Ciências 
Biológicas do 
Coração Eucarístico 
com conhecimento 
em Cartografia e 
Geoprocessamento 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: 
Comunidades Quilombolas 
de Ausente, Baú, Fazenda 
Santa Cruz, Vila Nova e 
Queimadas 
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Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação de 

extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

PARLAMENTO 
JOVEM EM BETIM 

Formação política 

Jovens de ambos os sexos, 
entre 15 e 25 anos, da 
cidade de Betim e 
municípios vizinhos  

16 0 
Alunos de Psicologia, 
Direito e Sistemas de 
Informação 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas em Betim 

Produtividade e 
cultura Lean em 
Arranjos 
Produtivos Locais 
APLs no município 
de Betim 

Formação, 
capacitação e 
qualificação 
profissional 

Grupo de empresas do setor 
de marmoraria para 
constituição da APL do Setor 
de Pedras Ornamentais / 
marmorarias no Município 
de Betim/MG e setor de 
distribuição de gás no 
município de Betim 

2 1 

Bolsista: alunos do 
curso de 
Administração 
Voluntários: alunos 
do curso de 
Engenharia de 
Produção  

Carga horária: 20 horas 
semanais 
Horário das atividades: 
14h30 às 18h30                
Local das atividades: PUC 
Minas em Betim 

Retratos do 
Cotidiano em 
Saúde: a Vigilância 
como elemento de 
desenvolvimento 
local 

Prevenção / 
educação na área de 
saúde 

Alunos e funcionários da 
PUC Minas em Betim e 
adolescentes do Colégio 
Santa Maria e Escola 
Estadual Sara Kubisteck 

4 1 

Bolsista: alunos do 
curso de Nutrição 
Voluntários: alunos 
do curso de Nutrição 
(2 vagas) e do curso 
de Educação Física (2 
vagas) 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: 
Colégio Santa Maria, 
Escola Estadual Sarah 
Kubitescteck e PUC Minas 
em Betim, no Barreiro e no 
Coração Eucarístico 

 

PUC Minas em Contagem 

Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação 

de extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas para 
bolsistas 

Pré-requisito 
Informações sobre a 

vaga 

CASA DA PAZ: 
dignidade e acesso 
à justiça 

Contribuir para a 
redução da ocorrência 
de situações de 
vulnerabilidade social 
e promover cidadania 

População em situação de 
vulnerabilidade social da 
área de abrangência da 
Cúria Metropolitana de 
Contagem (RENSA - Região 
Nossa Senhora da 
Aparecida) 

0 1 
Alunos do curso de 
Direito a partir do 
5º período   

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: 
Cúria Metropolitana de 
Contagem 

Diagnóstico, 
Modelagem e 
Integração de 
Bases de Dados e 
Sistemas de 
Informação de 
Apoio a Projetos 
Sociais 

Assessoria/Consultoria 
a entidades sem fins 
lucrativos 

Crianças e adolescentes 
que participam de 
entidades associativas 
vinculadas à rede de 
atendimento da ChildFund 

2 0 

Alunos que 
tenham cursado a 
disciplina 
“Modelagem de 
Processos de 
Negócios” 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: 
ChildFund Brasil - Fundo 
para Crianças e PUC 
Minas em Contagem 

ESPAÇO 
DIGNIDADE E 
CIDADANIA 

Socialização de 
crianças e 
adolescentes 

Jovens e adolescentes de 
15 a 17 anos, em especial 
aqueles que pertencem 
aos CREAS e abrigos do 
território de abrangência 
da instituição 

5 0 Não há restrição 

Carga horária: 20 e 10 
horas semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas em Contagem 
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Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação 

de extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas para 
bolsistas 

Pré-requisito 
Informações sobre a 

vaga 

Orquestra Jovem 
de Contagem: a 
inclusão social por 
meio da música 

Socialização de 
crianças e 
adolescentes 

Jovens e suas respectivas 
famílias 

1 1 

Bolsista: alunos 
dos curso de 
Sistemas de 
Informação. 
Voluntário: alunos 
de todos os cursos 
e períodos 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: 
Orquestra Jovem de 
Contagem 

Projeto Quilombos 
do São Francisco 

Desenvolvimento de 
comunidades 
quilombolas / 
indígenas 

Famílias do Quilombo de 
Bom Jardim da Prata 

59 0 

Sem restrições de 
curso e período. 
Disponibilidade 
para viagens 
bimestrais ao 
Norte de Minas, 
em finais de 
semanas 
(geralmente de 6ª 
a domingo). 

Carga horária: 
Voluntários: 10 horas 
semanais  
Local da atividade: 
Comunidades 
Quilombolas do Norte de 
Minas e PUC Minas em 
Contagem 
(Planejamento). 

Qualificação 
Básica em 
Instalações 
Elétricas Prediais 

Formação, 
capacitação e 
qualificação 
profissional 

Jovens e adultos em 
situação de risco social, 
moradores de toda a 
região atendida pelo 
grupo COEP 

4 0 

Alunos de 
Engenharia 
Elétrica, 
preferencialmente, 
a partir do 3º 
período 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas em Contagem 

 

PUC Minas no Coração Eucarístico 

Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação de 

extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Inclusão e 
acessibilidade em 
Museus 

Inclusão social de 
pessoas com 
deficiência visual nos 
espaços do Museu 
de Artes e Ofícios 

Deficientes visuais 2 2 

Alunos de 
Tecnologia em 
Comunicação 
Assistiva e História 

Carga horária: 20 horas 
semanais (bolsistas) e 10 
horas semanais 
(voluntários) 
Local das atividades: PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico e no Museu de 
Artes e Ofícios 

Assessoria da Pró-
Reitoria de 
Extensão 

Apoio nas ações da 
Assessoria da Pró-
Reitoria de Extensão 

Comunidade acadêmica e 
não acadêmica 

0 1 

Alunos de 
Publicidade e 
Propaganda a 
partir do 3º 
período. 
Disponibilidade 
para atuar na parte 
da tarde. 

Carga horária: 20 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico 

Assessoria Jurídica 
Universitária 
Popular (AJUP)  

Educação Popular 
em Direitos 
Humanos 

Famílias 30 1 

Alunos de 
graduação ou pós-
graduação em 
Direito, Pedagogia, 
Psicologia, Ciências 
Sociais, Serviço 
Social, Filosofia e 
Arquitetura e 
Urbanismo da PUC 
Minas 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Os alunos também 
deverão participar das 
etapas estabelecidas pelo 
projeto 
Local das atividades: Vila 
CEMIG e Vila das Antenas 
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Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação de 

extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Atletismo na PUC 
Minas 

Formação em nível 
inicial para o 
Atletismo. 

Crianças e adolescentes de 
09 a 18 anos e idosos do 
Programa PUC Mais Idade. 
Pessoas com deficiência 

2 1 

Bolsistas: alunos 
de Educação Física, 
a partir do 4º 
período ou que 
tenham cursado a 
disciplina 
Atletismo 
Voluntários: alunos 
de Educação Física. 

Carga horária: 10 horas 
semanais. Segunda, quarta 
e sexta ou segunda, terça 
e quinta - período da tarde 
(13h às 17h) 
Local das atividades: PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico (Complexo 
Esportivo) 

CARTAS E 
NECESSIDADES 
ENCARCERADAS 

Fortalecimento dos 
vínculos 
comunitários 

Encarcerados, egressos e 
familiares 

2 1 
Alunos de 
Psicologia 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local de atividades: PUC 
Minas na Praça da 
Liberdade 

Coordenação de 
Monitoramento e 
avaliação da Pró-
Reitoria de 
Extensão 

Auxiliar nas 
atividades de 
monitoramento e 
avaliação de projetos 
e programas de 
extensão 
universitária na PUC 
Minas 

Comunidade acadêmica 0 1 

Alunos de Ciências 
Sociais, Sistemas 
de Informação, 
Psicologia, 
Relações 
Internacionais e 
Geografia, entre o 
3º e 6º período. 

Carga horária: 20 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico 

Diagnóstico da 
Situação da 
Infância e 
Adolescência de 
Nova Lima 

Realizar um 
diagnóstico da 
situação da infância, 
adolescência e 
famílias de Nova 
Lima 

Rede de proteção da 
infância e adolescência de 
Nova Lima 

0 5 

Alunos que 
tenham 
conhecimento de 
Metodologia 
Quantitativa, 
Metodologia 
Qualitativa e/ou 
Metodologia de 
Pesquisa,  preferen
cialmente dos 
cursos de Ciências 
Sociais, Relações 
Internacionais, 
Geografia, História 
e Serviço Social 

Carga horária: 20 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico e Município de 
Nova Lima 
Atividades desenvolvidas 
pelos alunos: 
levantamentos de dados 
empíricos, apoio nas 
atividades de pesquisa de 
campo, visitas às 
instituições, apoio na 
elaboração de relatório e 
do seminário de devolução 
dos resultados. 

Educação Esportiva 
Promoção da 
educação 

Crianças (a partir de 4 anos), 
adultos e idosos da 
comunidade acadêmica e da 
comunidade em geral. 

0 7 

Alunos de 
Educação Física (6 
vagas) e Ciências 
Biológicas (1 vaga) 

Carga horária: vagas de 10 
horas semanais e 20 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico 

Enriquecimento 
para Crianças e 
Adolescentes que 
Gostam de 
Aprender 

Desenvolvimento 
psicossocial / 
psicopedagógico 

Crianças e adolescentes 2 0 

Alunos de 
Psicologia (1 vaga) 
e alunos do IPUC e 
ICEI (1 vaga) 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico 

Gestão das ações 
de extensão no 
curso de Ciência da 
Religião 

Apoiar o 
coordenador de 
extensão dos cursos 
na gestão das 
modalidades de 
extensão 

Alunos e professores do 
curso de Ciência da Religião 

2 1 
Alunos de  Ciência 
da Religião 

Carga horária: 10 horas 
semanais. Atividades: 
acompanhar professores e 
alunos nas ações de 
extensão. Local das 
atividades: PUC Minas no 
Coração Eucarístico 
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Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação de 

extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Gestão das ações 
de extensão no 
curso de Direito/ 
Praça da Liberdade 

Apoiar o 
coordenador de 
extensão dos cursos 
na gestão das 
modalidades de 
extensão 

Alunos e professores do 
curso de Direito/ Praça da 
Liberdade 

2 1 
Alunos de Direito/ 
Praça da Liberdade 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Atividades: acompanhar 
professores e alunos nas 
ações de extensão. 
Local das atividades: PUC 
Minas na Praça da 
Liberdade 

Gestão das ações 
de extensão no 
curso de 
Direito/Coração 
Eucarístico 

Apoiar o 
coordenador de 
extensão dos cursos 
na gestão das 
modalidades de 
extensão 

Alunos e professores do 
curso de Direito 

2 0 
Alunos de 
Direito/Coração 
Eucarístico 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Atividades: acompanhar 

professores e alunos nas 

ações de extensão. 

Local das atividades: PUC 

Minas no Coração 

Eucarístico 

Gestão das ações 
de extensão no 
curso de Filosofia 

Apoiar o 
coordenador de 
extensão dos cursos 
na gestão das 
modalidades de 
extensão 

Alunos e professores do 
curso de Filosofia 

2 1 Alunos de Filosofia 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Atividades: acompanhar 

professores e alunos nas 

ações de extensão. 

Local das atividades: PUC 

Minas no Coração 

Eucarístico 

Gestão das ações 
de extensão no 
curso de Teologia 

Apoiar o 
coordenador de 
extensão dos cursos 
na gestão das 
modalidades de 
extensão 

Alunos e professores do 
curso de Teologia 

2 1 Alunos de Teologia 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Atividades: acompanhar 

professores e alunos nas 

ações de extensão. 

Local das atividades: PUC 

Minas no Coração 

Eucarístico 

NUTRA – Núcleo 
do Trabalho e 
Produção da 
PROEX 

 Acompanhar 
Projetos de Gestão e 

Trabalho 
desenvolvidos e 

implementados pelo 
Núcleo do Trabalho 

e Produção da 
PROEX. 

Alunos, Professores, 
Funcionários internos e 
externos da PUC Minas, 

além da sociedade entorno 
da PUC e RMBH.  

 6 3  

Administração 

Ciências Contábeis 

Ciências 
Econômicas 

Turismo  

 Os alunos realizarão 
atividades dentro e fora da 
universidade. 
Desenvolvendo carga 
horária de até 20 horas 
semanais no NUTRA e/ou 
Projetos em que estejam 
sendo desenvolvidas ações 
em parceria. 

O Pedagogo e o 
Envelhecimento 
Produtivo 

A formação do 
pedagogo 

Idosas acolhidas pelo Lar 
Geriátrico Frei Zacarias da 
Beneficência Franciscana 

4 0 
Alunos de 
Pedagogia 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: Lar 
Geriátrico Frei Zacarias 
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Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação de 

extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Ocupando lajes e 
outras estruturas 

Apoio aos 
movimentos sociais 

Famílias trabalhadoras de 
baixa renda ameaçadas de 
remoção por ação da 
administração pública 
municipal. 

3 3 Não há restrições. 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: Vila 
Santana do Cafezal e PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico 

Parlamento Jovem 
de Minas 2015 
(Parceria Estadual) 

Formação política de 
jovens do ensino 
médio. 
Tema da edição de 
2015: Segurança 
Pública e Direitos 
Humanos. 

Jovens do ensino médio, de 
escolas públicas e privadas 
de Minas Gerais 

0 1 

Alunos de 
Comunicação 
Social do Coração 
Eucarístico a partir 
do 3º período, 
preferencialmente 
de Relações 
Públicas. 
Conhecimento de 
Fotografia. 

Carga horária: 20 horas 
semanais. Disponibilidade 
à tarde. 
Local das atividades: PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico e, 
eventualmente, na Escola 
do Legislativo da ALMG 

Ponto Jovem 

Fornecimento de um 
ponto de informação 
- Ponto Jovem - que 
agrega um portal de 
informações, oficinas 

Jovens de 15 a 29 anos 5 0 

Alunos de Sistemas 
de informação 
(São Gabriel) e 
Alunos de 
Economia 
Administração 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas na Praça da 
Liberdade 

Programa Apac / 
Núcleo Direitos 
Humanos e 
Inclusão 

Assistência aos 
recuperandos nos 
campos da 
Psicologia, do 
Direito, do Serviço 
social e da Saúde 

Recuperandos, do sexo 
masculino, maiores de 
idade,  e suas respectivas 
famílias 

2 + cadastro 
reserva 

Cadastro 
reserva 

Alunos de Direito a 
partir do 4º 
período (1 vaga) e 
alunos de Serviço 
Social (1 vaga) 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: APAC 
Santa Luzia às segundas, 
de 13h as 19h; na PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico, às quartas 
(supervisão clinica) e 
participação em grupo de 
estudo 

Programa de 
Capacitação para 
Pessoas com 
Deficiência e 
Reabilitados do 
INSS para o 
Mercado de 
Trabalho. 

Inclusão social de 
pessoas com 
deficiência (inclusive 
capacitação e 
inclusão digital) 

Jovens com mais de 16 anos 
e adultos com deficiência ou 
reabilitados pelo INSS e que 
pretendem trabalhar 

3 3 

Alunos de 
Psicologia (2 vagas 
remuneradas), 
Ciência da 
Computação ou 
Sistemas de 
Informação (1 vaga 
remunerada) a 
partir do 4º 
período com 
conhecimentos em 
Banco de Dados, 
Java, php e HTML 
para 
desenvolvimento 
Web. Alunos de 
Direito (3 vagas 
para voluntários) a 
partir do 4º 
período 

Carga horária: 10 e 20 
horas semanais.  
Local das atividades: 
Psicologia: PUC Minas 
unidade Claudio Manuel. 
Ciências da Computação/ 
Sistema da Informação e 
Direito: PUC Minas no 
Coração Eucarístico. 
Atividades que serão 
desenvolvidas pelos 
alunos: Psicologia: 
atividades de 
assessoramento 
psicopedagógico e no 
plantão psicológico nos 
cursos de capacitação 
Ciências da Computação/ 
Sistema da Informação: 
construção do banco de 
dados. Direito: auxiliar na 
construção da cartilha do 
Direito das pessoas com 
deficiência 
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Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação de 

extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

PROJETO 
Gestão Acadêmica 
das Atividades de 
Extensão  

Apoio às ações e 
atividades de 
extensão de gestão 
acadêmica do 
Núcleo de 
Tecnologia e 
Inovação – NUTEI da 
PROEX 
 

Professores e funcionários 
do NUTEI. Integrantes dos 
setores da PROEX. 
Comunidade acadêmica da 
Universidade. Pessoas da 
comunidade externa. 

2  1 

Comunicação 
Social e 
Administração. 
Habilidades 
sugeridas: 
facilidade de 
relacionamento 
interno e externo 
com as pessoas 
envolvidas nas 
atividades e 
projetos do Nutei e 
Proex; domínio de 
informática, 
recursos da 
internet, produção 
de textos e 
recursos 
colaborativos. 

 

Carga horária: 20 horas 
semanais (bolsista) e 10 
horas semanais 
(voluntário) 
Local: PUC Minas no 
Coração Eucarístico 
Atividades: colaboração e 
apoio para 
acompanhamento das 
ações de monitoramento 
de projetos de extensão 
vinculados ao NUTEI; 
atualização de banco de 
dados, bases de dados e 
cadastros; participação 
nos trabalhos de 
organização e da 
realização de eventos, 
palestras, dentre outras 
ações da mesma natureza; 
organização de agendas de 
visitas do NUTEI na 
Universidade e fora dela; 
participação nas palestras 
e dinâmicas de 
capacitação em extensão 

Projeto de 
intervenção social 
no distrito de 
Justinópolis - 
Ribeirão das Neves 
MG (Projeto Vila 
Fátima) 

Fortalecimento dos 
vínculos 
comunitários 

Adolescentes de 15 a 17 
anos, em situação de 
vulnerabilidade social e suas 
famílias. A maioria frequenta 
escola ou dela evadiu há 
pouco tempo. 

0 4 

Alunos que 
tenham 
conhecimento 
para ministrar 
oficinas de 
Informática básica 
e Montagem e 
Manutenção de 
Computadores. 

Carga horária: 10 e 20 
horas semanais 
Local das atividades: Casa 
de Retiros Vila Fátima 
(Ribeirão das Neves) 

Quebrando 
paradigmas na 
formação e no 
ensino/aprendizag
em de língua 
inglesa 

Promoção da 
educação 

Alunos do Espaço Criança 

Esperança e da Escola 

Municipal Levindo Coelho 
5 0 

Alunos do curso de 
Letras e de 
Comunicação 
Social da PUC 
Minas 

Carga horária: 20 horas 
semanais. 
Local das atividades: para 
os alunos voluntários as 
atividades serão 
desenvolvidas 
semanalmente em 
reuniões com a 
coordenação e equipe na 
PUC Minas 
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Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação de 

extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Trabalhos 
Ecológicos de 
Integração Social - 
TEIAS 

Preservação e 
Educação ambiental 

Alunos do ensino médio e 
fundamental de escolas 
públicas, idosos, adultos, 
jovens e crianças da 
comunidade acadêmica e 
não acadêmica 

4 1 Não há restrições. 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico e outras 
unidades, escolas, 
comunidades, projetos de 
extensão da universidade 
Atividades que os alunos 
realizarão: 
desenvolvimento de 
tecnologias sustentáveis 
relacionadas ao curso de 
origem que estejam em 
consonância com a 
filosofia do projeto 
(sustentabilidade, 
diversidade, cooperação) e 
aplicação destas atividades 
junto a um público alvo. 
Participação de reuniões 
de planejamento, 
monitoramento e 
avaliação das atividades 
do projeto. 

 

PUC Minas em Poços de Caldas 

Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação 

de extensão 
Vagas 

voluntários 
Vagas 

bolsistas 
Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Abordagem 
Multidisciplinar em 
Oncologia: Múltiplos 
olhares em prol da 
qualidade de vida       

Formação, 
capacitação e 
qualificação 
profissional 

Indivíduos a partir dos 45 
anos 

9 0 
Não há restrição de 
curso nem período. 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: 
Clínica Memorial Ltda 
Radioterapia 

Gestão das ações de 
extensão no curso de 
Direito/ Poços de 
Caldas 

Apoiar o 
coordenador de 
extensão dos cursos 
na gestão das 
modalidades de 
extensão 

Alunos e professores do 
curso de Direito/ Poços de 
Caldas 

2 1 
Alunos de Direito/ 
Poços de Caldas 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Atividades: acompanhar 
professores e alunos nas 
ações de extensão. 
Local das atividades: PUC 
Minas em Poços de Caldas 

PROJETO 
ADOLESCÊNCIA 
SAUDÁVEL 

Prevenção / 
educação na área 
de saúde 

Alunos do 6º ao 9º ano 2 2 

Voluntários: alunos 
de Enfermagem 
Alunos de 
Psicologia, do 2º ao 
7º período 

Carga horária: 10 horas 
semanais, dois dias na 
semana a combinar, de 
13h às 18h 
Local das atividades: PUC 
Minas em Poços de Caldas 
e Escola Estadual 
Professor Arlindo Pereira 
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Ação de extensão Objetivo principal 
Público atendido da ação 

de extensão 

Nº de vagas 
para 

voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

PUC Melhor Id@de - 
Digital 

Promoção dos 
idosos (inclusive 
capacitação e 
inclusão digital) 

Pessoas com idade 
superior a 55 anos 

4 1 

Bolsista: alunos de 
Ciência da 
Computação (1 
vaga) 
Voluntários: alunos 
de Ciência da 
Computação (duas 
vagas), Fisioterapia 
(1 vagas) e 
Psicologia (2 vagas). 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Os alunos bolsistas e 
voluntários recebem 
auxílio transporte. 
Local das atividades: CRAS 
(Centro de Referência de 
Assistência Social) e PUC 
Minas em Poços de Caldas 

Sangue e vida: ações 
para a captação e 
fidelização do 
doador 

Prevenção / 
educação na área 
de saúde 

População de Poços de 
Caldas, especialmente 
aqueles que se encaixam 
no perfil de doadores de 
sangue. 

0 1 
Alunos de 
Enfermagem 

Carga horária: 20 horas 
semanais. Disponibilidade 
para atuar de manhã 
Local das atividades: 
Hemominas - Unidade 
Poços de Caldas 

Sou + Conectado: 
Utilização da 
computação em 
nuvem como 
ferramenta para 
inclusão digital 

Inclusão digital 

Jovens e adolescentes 
matriculados no ensino 
médio das escolas públicas 
de Poços de Caldas 

3 0 

Alunos de Ciências 
da Computação, 
Engenharia Elétrica, 
Publicidade e 
Propaganda e 
Adminstração 

Carga horária: 20 horas 
semanais 
Local das atividades: 
Associação Bem Viver, 
Escola Estadual David 
Campista, Escola Estadual 
João Eugênio, Escola 
Padrão de Poços de Caldas  

Vem cuidar! 
Promovendo a saúde 
e a cidadania do 
idoso. 

Prevenção / 
educação na área 
de saúde 

Idosos/moradores da Vila 
Vicentina Elvira Dias 

0 1 
Alunos de Ciência da 
Computação, a 
partir do 1º período 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: Vila 
Vicentina Elvira Dias 

 

PUC Minas no São Gabriel 

Ação de extensão 
Objetivo 
principal 

Público atendido da 
ação de extensão 

Vagas 
voluntários 

Vagas  
bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Gestão das ações de 
extensão no curso de 
Direito/ São Gabriel 

Apoiar o 
coordenador 
de extensão 
dos cursos na 
gestão das 
modalidades 
de extensão 

Alunos e professores do 
curso de  Direito/ São 
Gabriel 

2 1 
Alunos de  Direito/ São 
Gabriel 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Atividades: acompanhar 

professores e alunos nas 

ações de extensão. 

Local das atividades: PUC 

Minas no São Gabriel 

Programação de Robôs 
Didáticos como 
Ferramenta de Motivação 
Educacional para Alunos 
da Região do Beira Linha e 
do Projeto Vila Fátima.  

Promoção da 
educação 

Alunos do ensino 
fundamental a partir da 
6ª série e do ensino 
médio de escolas 
públicas e privadas da 
Região do Beira Linha e 
participantes do Projeto 
Vila Fátima 

2 2 

Alunos dos cursos do 
ICEI a partir do 2º 
período 
 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: 
Projeto Vila Fátima e PUC 
Minas no São Gabriel 
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Ação de extensão 
Objetivo 
principal 

Público atendido da 
ação de extensão 

Nº de 
vagas para 
voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Sustentabilidade na 
informática: reciclagem e 
manutenção de 
computadores para as 
comunidades da região do 
Beira Linha (cadastro 
reserva para vagas de 
bolsistas) 

Capacitação 
profissional e 
cidadã 

Adolescentes, jovens, 
adultos, estudantes de 
outros cursos da PUC 
Minas, jovens da Cruz 
Vermelha e funcionários 
que atuam nos setores 
da PUC Minas São 
Gabriel 

1 1 

Possuir conhecimento 
da língua inglesa 
devidamente 
comprovado. 

CH: 20 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel. Atividade: 
Instrutor do curso de 
Inglês Básico 

1 1 
Possuir conhecimento 
na área de Jogos 
Digitais. 

CH: 20 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel. Atividade: 
Instrutor do curso de 
Criação de Personagens 
em Jogos Digitais 

1 1 

Possuir conhecimento 
na área de Informática 
e ser aluno dos cursos 
de TI. 

CH: 10 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel. Atividade: 
Instrutor do curso de 
Informática Avançada 

1 1 

Possui conhecimento 
na área de Manutenção 
de Computadores e ser 
aluno dos cursos de TI. 

CH: 10 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel 
Atividade: Instrutor do 
curso de Manutenção de 
Computadores 

1 1 

Possuir conhecimento 
na área de Informática 
e ser aluno dos cursos 
de TI. 

CH: 20 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel. Atividade: 
Instrutor do curso de 
Informática Básica 

1 1 

Possui conhecimento 
da língua inglesa 
devidamente 
comprovado. 

CH: 10 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel. Atividade: 
Instrutor do curso de 
Inglês Intermediário 

1 1 

Possuir conhecimento 
na língua inglesa 
devidamente 
comprovado. 

CH: 10 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel. Atividade: 
Instrutor do curso de 
Inglês Básico 

1 1 

Possuir conhecimento 
na área de Informática 
e ser aluno dos cursos 
de TI. 

CH: 10 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel. Atividade: 
Instrutor do curso de 
Informática Básica 

1 1 

Possuir conhecimento 
da área de Informática 
e ser aluno dos cursos 
de TI. 

CH: 20 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel. Atividade: 
Instrutor do curso de 
Informática Básica 

Psicologia e Direito em 
interface no Centro de 
Reconhecimento de 
Paternidade - TJMG 

 Observação 
sistemática do 
funcionamento 
do setor e 
atendimento 
de conflitos 
familiares 

Famílias nas quais há 
crianças ou adolescentes 
sem o nome do pai na 
certidão de registro de 
nascimento 

1 1 

Ter cursado a disciplina 
de Psicopatologia e 
pelo menos um estágio 
na área clínica 

Carga horária: 10 horas 
semanais 
Local das atividades: 
Centro de 
Reconhecimento da 
Paternidade, setor do 
Tribunal de Justiça de MG 
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Ação de extensão 
Objetivo 
principal 

Público atendido da 
ação de extensão 

Nº de 
vagas para 
voluntários 

Nº de 
vagas 
para 

bolsistas 

Pré-requisito Informações sobre a vaga 

Telecentro Ribeiro de 
Abreu 

Capacitação 
profissional e 
cidadã / 
Inclusão 
Digital 

Adolescentes, jovens, 
adultos 

1  1 
Possuir conhecimento 
da área de Informática 
e ser aluno dos cursos 
de TI. 

CH: 20 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel. Atividade: 
Instrutor do curso de 
Informática Básica 

1 1 
Possuir conhecimento 
na área de Jogos 
Digitais. 

CH: 10 horas semanais 
Local: PUC Minas no São 
Gabriel 
Atividade: Instrutor do 
curso de Criação de 
Personagens em Jogos 
Digitais 

 

Resumo das vagas ofertadas: 

Campi/unidade Total de projetos/programas 
Vagas para 
voluntários 

Vagas para 
bolsistas 

Arcos 1 3 0 

Barreiro 6 32 19 

Betim 5 24 4 

Contagem 6 71 2 

Coração Eucarístico 25 74 33 

Poços de Caldas 7 20 6 

São Gabriel 5 16 15 

Total 55 240 79 

  

5. RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados pelo SGA Alunos e pelo site da Pró-Reitoria de Extensão 

(www.pucminas.br/proex) até as 23 horas e 59 minutos do dia 13 de março de 2015. 

6. CONTRATAÇÃO 

6.1 A contratação dos(as) aprovados(as) neste processo seletivo se dará, a partir da solicitação 

de cada coordenador das atividades de extensão, pela Secretaria Administrativa da PROEX ou 

pelas Coordenações de Extensão nas unidades, até o dia 16 de março de 2015. 

6.2 Valor da bolsa: 

 20 horas semanais: R$400,00 

 10 horas semanais: R$200,00 

http://www.pucminas.br/proex
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6.3 Para os(as) voluntários(as), não há previsão de remuneração. O(a) aluno(a) fará jus, 

conforme termo de adesão a ser assinado, de declaração de participação nos projetos, 

considerando-se o prazo da contratação e a carga horária do contrato. 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES 

7.1 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC 

Minas e por sua Assessoria Técnico-Acadêmica. 

Para conhecimento de todos, a presente Chamada será publicada no SGA Aluno e no site da 

Pró-Reitoria de Extensão (www.pucminas.br/proex). 

 

Belo Horizonte, 4 de março de 2015. 

Pró-Reitoria de Extensão 
PUC Minas 

http://www.pucminas.br/proex

