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CHAMADA AMPLIADA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

PROCESSO SELETIVO AMPLIADO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS PARA 2016  

Serão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos para atuar em programas, projetos da extensão e nos setores da Pró-Reitoria de Extensão 

(PROEX). O candidato deverá se inscrever pela internet, por meio do link apontado no item 3.1 desta Chamada, do dia 23 de dezembro de 2015 até às 23 

horas e 59 minutos do dia 14 de fevereiro de 2016, horário de Brasília. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas oferecidas para o 1º 

semestre de 2016, podendo se prorrogar para o 2º semestre do mesmo ano, nas ações de extensão listadas no quadro a que se refere o item 5 desta 

Chamada, vinculadas à PUC Minas em seus campi e unidades , obedecendo aos critérios a seguir: 

1. ESTRUTURA  

1.1 O processo seletivo a que se refere esta Chamada dará acesso aos programas, projetos e setores da Extensão Universitária da PUC Minas nos 

campi/unidades Arcos, Barreiro, Betim, Contagem, Coração Eucarístico, Poços de Caldas, Praça da Liberdade, São Gabriel e Serro. 

1.2 As vagas em oferta, para cada ação de extensão, podem ser oferecidas para bolsistas e/ou voluntários. Os(as) candidatos(as), necessariamente, devem 

ser alunos(as) da PUC Minas. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 Os(as) candidatos(as) deverão preencher formulário eletrônico no período de 23 de dezembro de 2015 até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de 

Fevereiro de 2016, 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. 

Assim como não se responsabiliza por aqueles que perderem o prazo de inscrição. 

2.3 A ausência de dados ou o preenchimento incorreto da ficha de inscrição poderão acarretar o indeferimento do pedido de inscrição. 
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2.4 O(A) candidato(a) poderá se inscrever em apenas 1 (uma) vaga oferecida pelos programas, projetos ou setores da extensão. O(A) aluno(a) fará 

somente uma inscrição informando para qual vaga deseja concorrer. 

2.5 Não serão aceitas participações no processo seletivo de alunos não inscritos de forma on-line. 

3. SELEÇÃO 

3.1 Os(as) candidatos(as) que se inscreverem para o processo seletivo das vagas de extensão para a PUC Minas, para atuação em 2016, deverão cumprir as 

seguintes etapas: 

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

b. Participar da Formação em Extensão nos dias 15, 17 ou 18 de fevereiro de 2016 (verificar dia e horário em cada campus e unidade, conforme o item 

4). A participação na Formação em Extensão é pré-requisito para continuar no processo seletivo. Os alunos que se atrasarem para a Formação 

em Extensão estarão automaticamente excluídos do processo seletivo. 

c. O(A) candidato(a) deverá elaborar uma Carta de Intenção no dia e horário previsto para Formação em Extensão. A Carta de Intenção será redigida 

em formulário específico. A participação na formação terá validade para o ano vigente. O professor palestrante dará as instruções para os 

candidatos durante a Formação. 

d. Entregar, no dia da Formação em Extensão, cópia do currículo profissional e histórico escolar da graduação (pode ser retirado do SGA Aluno). 

Somente 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. O agendamento desta entrevista será feito pelo professor 

coordenador diretamente com os alunos que se inscreveram para a vaga e que se enquadram nos pré-requisitos da atividade. 

 

CLIQUE AQUI e preencha o formulário de inscrição online. 

 

 

 

http://goo.gl/forms/pZsF28cHeV
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4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO 
 

Campus/Unidade Dia Local Horário 

ARCOS 18/02/2016 Prédio 1 - Sala 118 14h às 16h 

BETIM 17/02/2016 A Definir 
9h30 às 12h20 

14h30 às 17h30 

BARREIRO 
17/02/2016 Auditório - Prédio 5 14h30 às 17h 

18/02/2016 Auditório - Prédio 5 10h30 às 12h20 

CONTAGEM 
17/02/2016 Prédio. 03, sala 116, Multimeios 10h30 às 12h20 

18/02/2016 Prédio. 03, sala 116, Multimeios 14h às 16h 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 18/02/2016 Prédio 30 - Teatro João Paulo II 
9h às 11h 

16h às 18h 

POÇOS DE CALDAS 

17/02/2016 Auditório da Biblioteca 
10h30 às 12h20 

17h às 19h 

18/02/2016 Auditório da Biblioteca 
10h30 às 12h20 

17h às 19h 

SÃO GABRIEL 18/02/2016 Teatro da Unidade São Gabriel 14h30 às 17h30 

SERRO 15/02/2016 A Definir 14h30 às 17h30 

 
5. DAS VAGAS 

5.1 Os candidatos devem ficar atentos aos locais de realização das atividades de extensão, bem como dos pré-requisitos. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

ARCOS - PUC Mais 
Idade: O Idoso na 
Universidade 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Administração, 
Direito e Psicologia. 

8 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Administração, 
Direito e Psicologia. 

Planejamento das atividades a serem 
desenvolvidas no projeto, controle de 
materiais utilizados nas atividades, 
acompanhamento e orientação aos 
participantes, avaliação do projeto 
junto ao coordenador. 

Planejamento das atividades a 
serem desenvolvidas no projeto, 
controle de materiais utilizados nas 
atividades, acompanhamento e 
orientação aos participantes, 
avaliação do projeto junto ao 
coordenador. 

PUC Minas Arcos 

BARREIRO - 
Coordenação de 
Extensão na PUC 
Minas Barreiro 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos da PUC 
Minas Barreiro. 

20 Vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos da 
PUC Minas Barreiro, 
preferencialmente do 
Curso de Sistemas de 
Informação. 

Apoio às atividades do projeto e 
outras sob orientação do professor 
coordenador. 

Apoio as atividades referente à 
Rede Social do PUC Minas Barreiro 

PUC Minas Barreiro 

BARREIRO - 
Processos de 
Regularização de 
Moradias da Rede 
Social do Barreiro e 
da Regional 
Barreiro 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia Civil, a 
partir do 5º período, sem 
restrição de unidade. 

8 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
5 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 20 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia Civil, 
a partir do 5º período, sem 
restrição de unidade. 
Alunos de Arquitetura, a 
partir do 7º período, sem 
restrição de unidade. 

Realização de levantamentos e 
medições nos locais para obtenção de 
informações/dados técnicos; 
Elaboração de croquis e desenhos 
preliminares; Elaboração e impressão 
de plantas/projetos de engenharia, 
utilizando-se de softwares dedicados 
para esta finalidade; Auxiliar na 
organização, planejamento, 
orientação e desenvolvimento das 
atividades com os alunos voluntários. 

Realização de levantamentos e 
medições nos locais para obtenção 
de informações/dados técnicos; 
Elaboração de croquis e desenhos 
preliminares; Elaboração e 
impressão de plantas/projetos de 
engenharia, utilizando-se de 
softwares dedicados para esta 
finalidade; Participar na 
organização, planejamento e 
desenvolvimento das atividades 
com os alunos bolsistas. 

PUC Minas Barreiro e 
Regional Barreiro 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BARREIRO - 
Produção Ativa 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia de 
Produção da PUC Minas 
Barreiro, a partir do 3º período 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: não há pré-
requisito para participação 
de alunos voluntários 

Realizar o diagnostico em 03 (três) 
segmentos de atuação, envolvendo 2 
(duas) empresas em cada segmento, 
totalizando 6 (seis) empresas. 
Baseado no diagnóstico, desenvolver 
manual (cartilhas) pertinente as sub-
áreas, adotadas pela Associação 
Brasileira de Engenharia de Produção 
(ABEPRO). 

Atividades de suporte às ações 
específicas do projeto, junto ao 
coordenador e aos extensionistas 
remunerados. 

PUC Minas Barreiro e 
região de entorno 

BARREIRO - PUC 
Mais Idade Barreiro 

8 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Enfermagem, 
Ciências Biológicas, 
Fisioterapia, Nutrição, Direito, 
Engenharia de Produção, 
Engenharia Civil, Sistemas de 
Informação. 

6 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Enfermagem, 
Ciências Biológicas, 
Fisioterapia, Nutrição, 
Direito, Engenharia de 
Produção, Engenharia Civil, 
Sistemas de Informação. 

Participar/desenvolver: Oficinas de 
Informática; Oficinas de Vida; Visitas 
orientadas; Participação no Encontro 
Cultural dos Idosos. Ser assíduo, ter 
compromisso com as propostas, 
respeito aos idosos, coordenação e 
demais colegas extensionistas; 
Participar de reuniões do grupo; 
Redigir artigo sob orientação do 
coordenador, material 
educativo/informativo ou relatos 
quando solicitados. 

Participar/desenvolver: Oficinas de 
Informática; Oficinas de Vida; Visitas 
orientadas; Participação no 
Encontro Cultural dos Idosos. Ser 
assíduo, ter compromisso com as 
propostas, respeito aos idosos, 
coordenação e demais colegas 
extensionistas; Participar de 
reuniões do grupo; Redigir artigo 
sob orientação do coordenador, 
material educativo/informativo ou 
relatos quando solicitados. 

PUC Minas Barreiro 

BARREIRO - Radar 
Solidário: 
articulações 
interdisciplinares 
para o fortalecimento 
e sustentabilidade do 
Terceiro Setor na 
Regional Barreiro de 
Belo Horizonte/MG 

10 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: não há 
restrições. 

50 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: não há 
restrições. 

Levantamento de demandas da 
comunidade, realização de 
diagnóstico, realização de oficinas, 
acompanhamento das instituições, 
acompanhamento dos grupos de 
trabalhos, realização de intervenções 
nas comunidades. 

Levantamento de demandas da 
comunidade, realização de 
diagnostico, realização de oficinas, 
acompanhamento das instituições, 
realização de intervenções nas 
comunidades. 

PUC Minas Barreiro e 
Instituições do 3º 
Setor do entorno 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BETIM - 
Coordenação de 
Extensão na PUC 
Minas Betim 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos da PUC 
Minas com interesse e 
disponibilidade para o 
cumprimento das horas e 
atividades propostas. 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos da 
PUC Minas com interesse e 
disponibilidade para o 
cumprimento das horas e 
atividades propostas, 
independentemente de 
remuneração. 

Acompanhamento das atividades de 
extensão, juntamente com as 
coordenações; Suporte aos 
coordenadores de projetos; Suporte à 
coordenação de extensão; 
Organização e elaboração de oficinas 
dentro dos projetos, com o auxílio dos 
coordenadores; Controle de material 
de reprografia; Entre outros. 

Acompanhamento das atividades de 
extensão, juntamente com as 
coordenações; Suporte aos 
coordenadores de projetos; Suporte 
à coordenação de extensão; 
Organização e elaboração de 
oficinas dentro dos projetos, com o 
auxílio dos coordenadores; Entre 
outros. 

As atividades serão 
desenvolvidas de 
acordo com as 
demandas dos 
projetos em vigor no 
ano de 2016. 

BETIM - 
Inclusão.Betim.br - 
A Inclusão Digital 
na Cidade de Betim 

7 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Sistemas de 
Informação, Direito e 
Psicologia da PUC Minas Betim. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Alunos do curso de Sistemas de 
Informação: Educador em informática 
em atividades de inclusão digital; 
Aluno do curso de Direito: Análise das 
diretrizes estatuídas na legislação 
pertinente a fim de direcionar e 
adequar os projetos aos ditames 
legais, além da realização de palestras 
para o público-alvo sobre aspectos 
jurídicos relacionados ao uso da 
Informática; 
Aluno do curso de Psicologia: 
Acompanhamento das atividades 
desenvolvidas, com o objetivo de 
verificar o aproveitamento e 
desenvolvimento pessoal do público-
alvo participante dos projetos. 

Não há vaga voluntária em aberto 

Laboratórios de 
Informática da PUC 
Minas Betim e 
espaços 
disponibilizados por 
instituições parceiras. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

BETIM - Lições da 
Terra - Projeto 
interdisciplinar de 
direitos étnicos 

3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
Cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Ciências 
Biológicas, Ciências Sociais, 
Geografia e História, sem 
restrições quanto ao período. 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
Cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Ciências 
Biológicas, Ciências Sociais, 
Geografia e História, sem 
restrições quanto ao 
período. 

Reuniões de formação e 
planejamento. Trabalhos de campo 
nas comunidades quilombolas, 
incluindo levantamentos, diagnósticos 
participativos, aplicação de 
questionários, entrevistas, etc. 
Elaboração de mapas dos territórios 
quilombolas. Pesquisas documentais. 
Coleta e identificação de espécies 
vegetais. Redação de trabalhos 
acadêmicos. 

Trabalhos de campo nas 
comunidades quilombolas, incluindo 
levantamentos, diagnósticos 
participativos, aplicação de 
questionários, entrevistas, etc. 
Elaboração de mapas dos territórios 
quilombolas. Pesquisas 
documentais. Coleta e identificação 
de espécies vegetais. Redação de 
trabalhos acadêmicos. 

Laboratórios e 
espaços de trabalho 
da PUC Minas. Em 
trabalhos de campo 
(comunidades 
quilombolas) nos 
municípios do Serro, 
Antonio Dias, Santa 
Maria de Itabira, 
Pompéu e outros. 

BETIM - PUC Mais 
Idade - UnAI Betim 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: sem restrição 
de período, curso ou unidade. 

12 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: sem 
restrição de período, curso 
ou unidade. 

Desenvolvimento e execução de 
oficinas. Auxílio nas questões relativas 
à coordenação. Elaboração de 
relatórios e artigos científicos. Outras 
que surgirem ao longo do projeto. 

Desenvolvimento e execução de 
oficinas. Auxílio nas questões 
relativas à coordenação. Elaboração 
de relatórios e artigos científicos. 
Outras que surgirem ao longo do 
projeto. 

PUC Minas Betim 

BETIM - Retratos 
do Cotidiano em 
saúde: a vigilância 
como elemento do 
desenvolvimento 
local 

8 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Nutrição do Barreiro, a partir 
do 4º período, de Enfermagem 
do Barreiro, a partir do 4º 
período, de Enfermagem do 
Coração Eucarístico, de 
Fonoaudiologia do Coração 
Eucarístico, de Fisioterapia do 
Coração Eucarístico, de Ciências 
Biológicas do Coração 
Eucarístico, de Enfermagem de 
Betim e de Medicina de Betim. 

30 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos a 
partir do 2º período de 
Enfermagem, a partir do 4º 
período de Medicina, 
Biomedicina, Fisioterapia, e 
Ciências Biológicas, 
Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Ciências 
Biológicas. 

Desenvolvimento de atividades de 
promoção de saúde, por meio de 
oficinas, rodas de conversa, jogos, 
dinâmicas, palestras e orientações, 
confecção de material para realização 
das atividades. Participação semanal 
de reuniões de planejamento e 
avaliação das atividades a serem 
oferecidas. 

Desenvolverão atividades de 
promoção de saúde por meio de 
oficinas, rodas de conversa, 
palestras, dinâmicas e orientações. 
Participarão de atividades de 
planejamento de atividades e 
supervisão semanal. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico e Betim, 
Casa Me. Mazzarello, 
Colégio Santa Maria 
Floresta e Betim, 
Creche B. Nova Cintra, 
Restaurante Popular e 
Creche no Barreiro, 
Asilo Cristo Rey, Escola 
Estadual Sara 
Kubitschek Betim, ONG 
Nascer e Escolas no 
entorno PUC Minas 
Betim 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CONTAGEM - Casa 
Da Paz: dignidade e 
acesso à justiça 

Não há vaga remunerada em 
aberto 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Direito a partir do 
3º período. 

Não há vaga remunerada em aberto 

O aluno realizará atendimentos 
jurídicos à população 
hipossuficiente, bem como 
conciliações e mediações, sob a 
supervisão de professores do curso 
de Direito, às terças e sextas-feiras, 
no período da tarde. 

Cúria Metropolitana 
de Contagem - Av. 
Babita Camargos, 
1.083, Cidade 
Industrial, 
Contagem/MG 

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

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Sistemas de Informação da 
PUC Minas Contagem, a partir 
do 3º período, com 
disponibilidade para o turno da 
manhã. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Análise, projeto e modelagem de 
sistemas de informação para apoio a 
projetos sociais. 

Não há vaga voluntária em aberto 

Na sede da ChildFund 
Brasil, à Rua Curitiba, 
689 – 5º Andar. Belo 
Horizonte/MG 

CONTAGEM - 
Direitos Humanos E 
Cidadania, Um 
Projeto Em 
Construção A Partir 
Da Prática De 
Leitura 

Não há vaga remunerada em 
aberto 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 20 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Direito, a partir do 
3º período. 

Não há vaga remunerada em aberto 

Visitas locais às escolas para 
execução das oficinas; elaboração 
orientada de questionários de 
diagnóstico; elaboração orientada 
de cartilhas; reuniões com alunos e 
professores; encontros semanais ou 
quinzenais para planejamento e 
avaliação. 

Escola Estadual Hugo 
Viana Chaves, no 
Município de Ribeirão 
das Neves, e Escola 
Municipal Maria Silva 
Lucas, no Município 
de Contagem. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CONTAGEM - 
Espaço Dignidade e 
Cidadania 

Não há vaga remunerada em 
aberto 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais, 10 vagas 
voluntárias (sem bolsa) de 
20 horas semanais 
Pré-requisitos: empatia 
para lidar com o público 
adolescente. 

Não há vaga remunerada em aberto 

Acompanhamento das oficinas, 
acolhimento, apoio escolar, aulas de 
informática e autoCad, esporte, 
artes, taekwondo, dança e 
dinâmicas. 
Participação nas atividades do 
projeto. 

PUC Minas em 
Contagem 

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

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Serviço Social, História ou 
Comunicação, a partir do 3º 
período 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Serviço Social, 
História ou Comunicação, a 
partir do 3º período 

Visitas domiciliares para 
entrevistas/reuniões/elaboração 
relatório do diagnostico 

Visitas domiciliares para 
entrevistas/reuniões/elaboração 
relatório do diagnostico 

PUC Minas em 
Contagem e 
Orquestra Jovem de 
Contagem 

CONTAGEM - 
Universidade 
Aberta ao Idoso da 
PUC Minas em 
Contagem - UNAI: 
Saúde, 
Envelhecimento e 
Qualidade de Vida 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Serviço Social, sem restrição 
de período. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Participação na organização e 
programação das atividades semanais 
do Programa; contatos com 
equipamentos sociais do munícipio de 
Contagem; participação em oficinas 
diversas; encontros e eventos de 
idosos; relatórios mensais e memorial 
final. 

Não há vaga voluntária em aberto PUC Minas Contagem 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO –  
PUC Mais Idade: 
educação 
permanente para a 
pessoa idosa 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos da PUC 
Minas, que estejam abertos a 
desenvolver ações junto ao 
público idoso. 
 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: aluno do curso 
de Sistemas de Informação ou 
Ciências da Computação a 
partir do 1º período (exceto o 
último período). 

7 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos da 
PUC Minas, que estejam 
abertos a desenvolver 
ações junto ao público 
idoso. 
 
7 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 20 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Sistemas de 
Informação ou Ciências da 
Computação a partir do 1º 
período (exceto o último 
período). 

Acompanhamento das Oficinas de 
Informática e de Vida, 
acompanhamento em visitas técnicas 
e em ações duas vezes por ano 
oferecidas pela CDPI ou CMI, 
preenchimento de relatórios e diários 
de campo, participação em reuniões 
quinzenais com toda a equipe do 
projeto e auxílio nas ações dos 
eventos nos quais o projeto está 
envolvido. É exigida a presença em 
duas tardes da semana quando 
ocorrem as ações do projeto e 
eventualmente em datas previamente 
agendadas. 
 
Ministrar as aulas de Informática para 
os idosos do projeto, às segundas e 
terças-feiras, de 14h às 17h na PUC no 
Coração Eucarístico. 

Acompanhamento das Oficinas de 
Informática e de Vida, 
acompanhamento em visitas 
técnicas e em ações duas vezes por 
ano oferecidas pela CDPI ou CMI, 
preenchimento de relatórios e 
diários de campo, participação em 
reuniões quinzenais com toda a 
equipe do projeto e auxílio nas 
ações dos eventos nos quais o 
projeto está envolvido. É exigida a 
presença em duas tardes da semana 
quando ocorrem as ações do 
projeto e eventualmente em datas 
previamente agendadas. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Aleitamento 
Materno: Cuidados 
com a Mãe e o 
Bebê 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos a partir 
do 6º período dos cursos de 
Fonoaudiologia Coração 
Eucarístico, Fisioterapia 
Coração Eucarístico, 
Enfermagem Coração 
Eucarístico, Odontologia 
Coração Eucarístico e Nutrição 
Barreiro. 

6 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos a 
partir do 6º período dos 
cursos de Fonoaudiologia 
Coração Eucarístico, 
Fisioterapia Coração 
Eucarístico, Enfermagem 
Coração Eucarístico, 
Odontologia Coração 
Eucarístico e Nutrição 
Barreiro. 

Realizar palestras e capacitações que 
estimulem o aleitamento materno. 
Identificar as dificuldades enfrentadas 
pela puérpera/família quanto ao 
processo de amamentação e 
dificuldades em seguir as diretrizes do 
Hospital Amigo da Criança e da OMS. 
Identificar as dificuldades enfrentadas 
pelo recém-nascido quanto ao 
processo de amamentação. 
Desenvolvimento de atividades que 
cumpram estes objetivos 
(preenchimento de ficha de 
acompanhamento, desenvolvimento 
de cartilhas de orientação e incentivo 
ao aleitamento; cartilhas com 
esclarecimentos sobre as principais 
dúvidas do processo). Participação de 
reuniões semanais com a 
coordenadora do projeto e reuniões 
mensais com os colaboradores do 
projeto. 

Realizar palestras e capacitações 
que estimulem o aleitamento 
materno. Identificar as dificuldades 
enfrentadas pela puérpera/família 
quanto ao processo de 
amamentação e dificuldades em 
seguir as diretrizes do Hospital 
Amigo da Criança e da OMS. 
Identificar as dificuldades 
enfrentadas pelo recém-nascido 
quanto ao processo de 
amamentação. Desenvolvimento de 
atividades que cumpram estes 
objetivos (preenchimento de ficha 
de acompanhamento, 
desenvolvimento de cartilhas de 
orientação e incentivo ao 
aleitamento; cartilhas com 
esclarecimentos sobre as principais 
dúvidas do processo). Participação 
de reuniões semanais com a 
coordenadora do projeto e reuniões 
mensais com os colaboradores do 
projeto. 

Fundação Hospitalar 
Nossa Senhora de 
Lourdes - Nova 
Lima/MG e PUC Minas 
Coração Eucarístico 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
ANDANÇAS: 
clínicas de rua, 
políticas públicas e 
direitos humanos 
no trabalho junto à 
população em 
situação de rua. 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais   
Pré-requisitos: alunos do Curso 
de Psicologia, a partir do 5º 
período; de Direito, a partir do 
5º período; de Enfermagem, a 
partir do 4º período. Alunos do 
Coração Eucarístico e Praça da 
Liberdade. 

26 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. 
Pré-requisitos: alunos do 
Curso de Psicologia, a partir 
do 3º período; de Direito, a 
partir do 4º período; de 
Enfermagem, a partir do 2º 
período; de Jornalismo, a 
partir do 4º período; de 
Publicidade e Propaganda, 
a partir do 4º período. 

Abordagens na rua – clínicas de rua, 
abordagens coletivas, e ações de 
promoção de saúde; ações coletivas: 
grupos, oficinas, abordagens 
familiares, participações em coletivos, 
caminhadas; atendimentos e 
orientações: psicológicos (estudantes 
de psicologia), saúde (estudantes de 
enfermagem e psicologia), jurídicos 
(estudantes de direito) – em duplas 
ou trios de cursos diferentes; ações 
de integração: participações em 
reuniões, eventos, debates públicos, 
atividades de natureza científica 
(internos e externos), ações de 
comunicação, e participação no 
Fórum da População em Situação de 
Rua de Belo Horizonte. Os bolsistas 
tem ainda a responsabilidade de 
ajudar na coordenação das atividades 
de toda a equipe e de contribuir na 
articulação cotidiana com os parceiros 
institucionais do projeto.  

Abordagens na rua – clínicas de rua, 
abordagens coletivas, e ações de 
promoção de saúde; ações 
coletivas: grupos, oficinas, 
abordagens familiares, participações 
em coletivos, caminhadas; 
atendimentos e orientações: 
psicológicos (estudantes de 
psicologia), saúde (estudantes de 
enfermagem e psicologia), jurídicos 
(estudantes de direito) – em duplas 
ou trios de cursos diferentes; ações 
de integração: participações em 
reuniões, eventos, debates públicos, 
atividades de natureza científica 
(internos e externos), ações de 
comunicação, e participação no 
Fórum da População em Situação de 
Rua de Belo Horizonte. 

- Pastoral de Rua da 
Arquidiocese de Belo 
Horizonte - MG. 
- Casa Restaura-me 
(Aliança de 
Misericórdia). 
- Eventualmente em 
pontos da Rede de 
Atenção à população 
em situação de rua. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Apague Esta Ideia: 
Discutindo Os 
Riscos Do Cigarro 
Com Adolescentes 
E Adultos Jovens 

6 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos a partir 
do 6º período dos cursos de 
Odontologia e Fisioterapia. 

6 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos a 
partir do 6º período dos 
cursos de Odontologia e 
Fisioterapia. 

Elaboração e divulgação do conteúdo 
a ser apresentado nas palestras. 
Confecção de um jogo ilustrativo 
mostrando a dependência do tabaco. 
Confecção do jornal informativo. 
Distribuição do jornal e da revista em 
quadrinhos durante a palestra 
informativa para os adolescentes. 
Confecção de vídeo informativo a ser 
passado durante o tempo de espera 
dos pacientes para atendimentos. 

Elaboração e divulgação do 
conteúdo a ser apresentado nas 
palestras. Confecção de um jogo 
ilustrativo mostrando a 
dependência do tabaco. Confecção 
do jornal informativo. Distribuição 
do jornal e da revista em quadrinhos 
durante a palestra informativa para 
os adolescentes. Confecção de vídeo 
informativo a ser passado durante o 
tempo de espera dos pacientes para 
atendimentos. 

Em primeira instância, 
Escolas públicas de 
Belo Horizonte e 
dependências da PUC 
Minas no Coração 
Eucarístico. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Aprendizagem: 
Educar para 
aprender, aprender 
para trabalhar 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Ciências 
Econômicas, inclusive na 
modalidade EAD, sem restrição 
de unidade, preferencialmente 
a partir do 4º período. 

30 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e 
Ciências Econômicas, 
inclusive na modalidade 
EAD, sem restrição de 
período nem unidade (20 
vagas). Alunos dos cursos 
da PUC Minas campus 
Coração Eucarístico (10 
vagas). 

Acolhimento dos jovens aprendizes. 
Participação em capacitações. 
Realização das oficinas junto aos 
jovens aprendizes. Inserção de dados 
para acompanhamento e 
monitoramento da execução do 
projeto. Elaboração de material para 
ser aplicado junto aos jovens 
aprendizes. Participação das reuniões 
mensais e outras agendadas pela 
equipe do projeto. Participar dos 
seminários, mesas-redondas e demais 
atividades relacionadas ao projeto. 

Acolhimento dos jovens aprendizes. 
Participação em capacitações. 
Realização das oficinas junto aos 
jovens aprendizes. Inserção de 
dados para acompanhamento e 
monitoramento da execução do 
projeto. Elaboração de material 
para ser aplicado junto aos jovens 
aprendizes. Participação das 
reuniões mensais e outras 
agendadas pela equipe do projeto. 
Participar dos seminários, mesas-
redondas e demais atividades 
relacionadas ao projeto. 

PUC Minas no Coração 
Eucarístico, PUC 
Minas Virtual e, 
eventualmente, no 
CEDUC-Virgilio Resi. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Articulando Redes 
fortalecendo 
comunidades 

Não há vaga remunerada em 
aberto 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Comunicação 
Social (Jornalismo ou 
Publicidade e Propaganda), 
sem restrição de unidade, a 
partir do 2º período. 
Alunos dos cursos de 
Psicologia, sem restrição de 
unidade, a partir do 3º 
período. 

Não há vaga remunerada em aberto 

Alunos de Psicologia: 
acompanhamento das redes 
(lideranças e equipamentos sociais), 
articulação de redes, elaboração de 
diagnóstico e outras pesquisas e 
mapeamentos. Alunos de 
Comunicação: Registro das 
atividades, alimentação da página 
do Facebook, divulgação e 
comunicação do Projeto, elaboração 
de peças gráficas e vídeos. 

PUC Minas São 
Gabriel e nas 
comunidades: Vila 
Cemig, São Gabriel, 
Lajedo 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoramento às 
ações de 
assistência social 
da PROEX 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos a partir 
do 3º período dos cursos de 
Psicologia e Comunicação 
Social (Jornalismo ou 
Publicidade e propaganda). 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Serviço Social sem 
restrição de período. 

Aluno de Psicologia: Prestar 
assistência na organização dos 
Encontros do Fórum, bem como nas 
reuniões com as Entidades da rede 
socioassistencial. Preparar material 
pedagógico. Colaborar na realização 
de capacitações dos usuários da rede 
e outras atividades afins. Aluno de 
Comunicação: Ser responsável pela 
comunicação com as entidades do 
Fórum por meio das redes sociais, e-
mail e telefone. Cobrir os eventos e 
cuidar da divulgação, bem como de 
materiais pertinentes ao Fórum e 
outras atividades afins. 

Prestar assistência na organização 
dos Encontros do Fórum, bem como 
nas reuniões com as Entidades da 
rede socioassistencial. Preparar 
material pedagógico. Colaborar na 
realização de capacitações dos 
usuários da rede e outras atividades 
afins.  

PUC Minas Coração 
Eucarístico – Proex 
(Prédio 30) 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria de 
Comunicação da 
Pró-Reitoria de 
Extensão (Cadastro 
Reserva) 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
(Cadastro Reserva) 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Comunicação da PUC 
Minas: Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda, Relações 
Públicas, Cinema e Audiovisual. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Apoio nas atividades da Assessoria de 
Comunicação da Pró-Reitoria de 
Extensão: apuração e produção de 
matérias para divulgação nos veículos 
da Universidade e sugestão para a 
imprensa, cobertura jornalística e 
fotográfica de eventos, organização 
de eventos da PROEX, clipping diário, 
atualização do site da PROEX, 
organização da memória do setor, 
atendimento ao público interno e 
externo, produção do PUC 
Comunidade, produção de vídeos, 
entre outras. 

Não há vaga voluntária em aberto 

PUC Minas no Coração 
Eucarístico. 
Eventualmente, pode 
ser necessário o 
deslocamento aos 
locais onde 
acontecem as 
atividades de 
extensão. Período da 
tarde. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria Jurídica 
Universitária 
Popular (AJUP) 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais, 3 
vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: Disponibilidade 
para dedicação ao projeto, 
sendo, ao menos, 2 bolsas de 
20h dedicadas a estudantes de 
Direito. 

20 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: Estudantes 
dos cursos de Direito, 
Psicologia, Serviço Social, 
Ciências Socais, Pedagogia, 
Arquitetura e Urbanismo. 

Realizar os atendimentos jurídicos 
semanais na comunidade; cuidar da 
organização interna da AJUP; cuidar 
da comunicação interna e externa da 
AJUP; estabelecer diálogo com a 
PROEX; cuidar da reserva de espaços 
para as atividades do projeto; cuidar 
das listas de presença e certificação 
das atividades do projeto para 
membros do projeto e público 
participante das atividades; monitorar 
e requisitar materiais necessários à 
realização do projeto; acompanhar a 
execução das metas e atividades 
inseridas no projeto. 

Apoio na organização das atividades 
do projeto e participação nas 
reuniões e ações da frente 
territorial e estudantil. 

Na Vila Cemig 
(Barreiro) e Pedreira 
Prado Lopes em BH, 
na PUC Minas Coração 
Eucarístico, PUC 
Minas São Gabriel e 
PUC Minas Praça da 
Liberdade 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria Técnica 
A Ocupações 
Urbanas: condições 
infraestruturais 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Arquitetura e Urbanismo, 
Direito, Geografia, Ciências 
Sociais, Serviço Social e 
Engenharias. 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Arquitetura e Urbanismo, 
Direito, Geografia, Ciências 
Sociais, Serviço Social e 
Engenharias. 

Participar das atividades previstas no 
projeto (diagnósticos colaborativos 
das condições infraestruturais); de 
reuniões periódicas com a equipe do 
projeto, com o público alvo e com as 
equipes dos projetos a este 
articulados; auxiliar na concepção e 
na organização de oficinas, canteiros 
e mutirões relacionados ao projeto; 
participar do monitoramento e da 
avaliação do projeto; participar da 
elaboração de relatórios parciais e 
final; 
participar da elaboração do artigo 
científico relacionado ao projeto. 

Participar das atividades previstas 
no projeto (diagnósticos 
colaborativos das condições 
infraestruturais); de reuniões 
periódicas com a equipe do projeto, 
com o público alvo e com as equipes 
dos projetos a este articulados; 
auxiliar na concepção e na 
organização de oficinas, canteiros e 
mutirões relacionados ao projeto; 
participar do monitoramento e da 
avaliação do projeto; participar da 
elaboração de relatórios parciais e 
final; 
participar da elaboração do artigo 
científico relacionado ao projeto. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico, Escritório 
de Integração do 
Curso de Arquitetura 
e Urbanismo, e nas 
Ocupações de Belo 
Horizonte e Região 
Metropolitana 
(Izidora, Villa Santana 
do Cafezal), entre 
outras. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria Técnica 
A Ocupações 
Urbanas: sistemas 
de mesoestrutura 
urbana. 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Arquitetura e Urbanismo, 
Direitos, Engenharias, Ciências 
Sociais, Serviço Social, 
Geografia. Ter disponibilidade 
para realizar visitas de campo. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 20 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Arquitetura e Urbanismo, 
Direitos, Engenharias, 
Ciências Sociais, Serviço 
Social, Geografia. Ter 
disponibilidade para 
realizar visitas de campo. 

Reuniões com equipe do projeto; com 
moradores das ocupações; participar 
de seminários com a equipe do 
Escritório de Integração e com o 
público-alvo e/ou seus 
representantes; discutir 
procedimentos metodológicos, 
informações e bibliografia pertinente; 
auxiliar na elaboração de estudos, 
planos e projetos urbanos 
colaborativos no que tange à 
mesoestrutura urbana; elaborar 
relatórios continuados. 

Reuniões com equipe do projeto; 
com moradores das ocupações; 
participar de seminários com a 
equipe do Escritório de Integração e 
com o público-alvo e/ou seus 
representantes; discutir 
procedimentos metodológicos, 
informações e bibliografia 
pertinente; auxiliar na elaboração 
de estudos, planos e projetos 
urbanos colaborativos no que tange 
à mesoestrutura urbana; elaborar 
relatórios continuados. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico, Escritório 
de Integração do 
Curso de Arquitetura 
e Urbanismo, e nas 
Ocupações de Belo 
Horizonte e Região 
Metropolitana - 
Izidora, Villa Santana 
do Cafezal, entre 
outras. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria Técnica 
A Ocupações 
Urbanas: 
superestruturas 
autoproduzidas. 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Arquitetura e Urbanismo, 
Direito, Ciências Sociais, 
Serviço Social, Geografia e 
Engenharias. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 20 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Arquitetura e Urbanismo, 
Direito, Ciências Sociais, 
Serviço Social, Geografia e 
Engenharias. 

Participar da concepção, da 
organização e da realização das 
atividades previstas no projeto 
(elaboração de estudos colaborativos 
de tipologias arquitetônicas); de 
reuniões da equipe do projeto, com o 
público-alvo e com as equipes dos 
projetos a este relacionados; do 
monitoramento e da avaliação do 
projeto; da elaboração de relatórios 
parciais e final; de elaboração de 
artigo científico relacionado ao 
projeto.  

Participar da concepção, da 
organização e da realização das 
atividades previstas no projeto 
(elaboração de estudos 
colaborativos de tipologias 
arquitetônicas); de reuniões da 
equipe do projeto, com o público-
alvo e com as equipes dos projetos a 
este relacionados; do 
monitoramento e da avaliação do 
projeto; da elaboração de relatórios 
parciais e final; de elaboração de 
artigo científico relacionado ao 
projeto. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico, Escritório 
de Integração do 
Curso de Arquitetura 
e Urbanismo, e nas 
Ocupações de Belo 
Horizonte e Região 
Metropolitana - 
Izidora, Villa Santana 
do Cafezal, entre 
outras. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria Técnica 
às Ocupações 
Urbanas: Sistemas 
Construtivos e 
Ensaios 
Laboratoriais 

3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
Cursos de Engenharia Civil e 
Arquitetura e Urbanismo do 
campus Coração Eucarístico 
que estejam entre o 3º e 9º 
período (inclusive) 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 20 horas 
semanais. 
Pré-requisitos: alunos dos 
Cursos de Engenharia Civil 
e Arquitetura e Urbanismo 
do campus Coração 
Eucarístico que estejam 
entre o 3º e 9º período 
(inclusive) 

Realizar visitas técnicas às ocupações 
urbanas;Produzir relatórios;Realizar 
ensaios em laboratórios;Produzir 
fôrmas e dispositivos. 

Realizar visitas técnicas às 
ocupações urbanas;Produzir 
relatórios;Realizar ensaios em 
laboratórios;Produzir fôrmas e 
dispositivos. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico e visitas 
externas 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Cartas e 
Necessidades 
Encarceradas 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Direito e de 
Psicologia 

40 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Psicologia e 
Direito 

Reuniões de planejamento; leituras para 
reflexão e estudo; participação em 
encontros de formação com novos 
voluntários (professores e alunos); visitas 
em unidades prisionais; leituras e 
encaminhamentos das cartas das pessoas 
privadas de liberdade. 

Reuniões de planejamento; leituras para 
reflexão e estudo; participação em 
encontros de formação com novos 
voluntários (professores e alunos); 
visitas em unidades prisionais; leituras e 
encaminhamentos das cartas das 
pessoas privadas de liberdade. 

PUC Minas Praça da 
Liberdade e visitas 
externas 



 
 

Página 18 de 53 
 

Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Convênio 
Diagnóstico da 
Situação da 
Infância e 
Adolescência no 
Município de Nova 
Lima 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
4 vagas reservas  
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Ciências Sociais, 
Relações Internacionais, 
Serviço Social e Comunicação a 
partir do 2° Período, sem 
restrição de unidade. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Apoio nas atividades do Diagnóstico 
da Situação da Criança e Adolescente 
de Nova Lima 

Não há vaga voluntária em aberto 

PUC Minas no Coração 
Eucarístico e 
Município de Nova 
Lima 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Coordenação de 
Acompanhamento 
de Projetos 
Pedagógicos / 
Práticas 
Curriculares de 
Extensão (PROEX) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos 
regularmente matriculados nos 
cursos de Graduação da PUC 
Minas, sem restrição de 
período ou curso. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Auxílio na captação e tratamento dos 
dados trabalhados pela Coordenação. 
Organização de diversas atividades, 
reuniões, oficinas do setor. 

Não há vaga voluntária em aberto 
PUC Minas no Coração 
Eucarístico – PROEX 
(Prédio 30) 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Coordenação de 
Acompanhamento, 
Monitoramento e 
Avaliação da 
PROEX 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: conhecimento 
em Estatística, tratamento de 
dados e da informação, 
Sistema de informações. 
Experiência inicial em 
elaboração e redação de 
relatórios técnicos. 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 20 horas 
semanais 
Pré-requisitos: ter cursado 
disciplinas de estatística, 
tratamento e 
processamento de dados. 

Desenvolvimento de atividades na 
área de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação das ações 
de extensão da PROEX. Auxílio aos 
processos e demandas do Plano 
Estratégico (PROEX). Criação e 
sistematização de instrumentos e 
planilhas. 

 Desenvolvimento de atividades na 
área de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação das 
ações de extensão da PROEX. 
Auxílio aos processos e demandas 
do Plano Estratégico (PROEX). 
Criação e sistematização de 
instrumentos e planilhas. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico – PROEX 
(Prédio 30) 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Coordenação de 
Formação em 
Extensão (PROEX) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisito: alunos dos 
cursos de Psicologia, 
Comunicação Social e 
Pedagogia, a partir do 4º 
período. 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisito: alunos dos 
cursos de Psicologia, 
Comunicação Social e 
Pedagogia, a partir do 4º 
período. 

Apoiar em atividades de formação 
humana e extensão para alunos 
professores e funcionários. 
Acompanhar correspondência 
relacionadas a atividade de formação. 
Realizar divulgação, mobilização e 
comunicação das capacitações. 
Participar na elaboração de relatórios 
técnicos do setor. 

Apoiar em atividades de formação 
humana e extensão para alunos 
professores e funcionários. Realizar 
divulgação, mobilização e 
comunicação das capacitações. 
Participar na elaboração de 
relatórios técnicos do setor. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico - PROEX 
(Prédio 30) 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Coordenação de 
Publicações e 
Cursos de Extensão 
(PROEX) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos do Instituto de Ciências 
Humanas, Faculdade de 
Comunicação e Artes e do 
curso de Relações 
Internacionais, a partir do 3º 
período 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos do Instituto de 
Ciências Humanas, 
Faculdade de Comunicação 
e Artes e do curso de 
Relações Internacionais, a 
partir do 3º período 

Apoio nas atividades desenvolvidas 
pela Coordenação de Publicações e 
Cursos de Extensão 

Apoio nas atividades desenvolvidas 
pela Coordenação de Publicações e 
Cursos de Extensão 

PUC Minas Coração 
Eucarístico – PROEX 
(Prédio 30) 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Direitos Sociais dos 
imigrantes 
haitianos 
residentes na 
RMBH 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: bom 
aproveitamento acadêmico; 
disponibilidade para atuar em 
alguns fins de semana; ter 
cursado o 4º período da 
graduação 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: bom 
aproveitamento 
acadêmico; disponibilidade 
para atuar em alguns fins 
de semana; ter cursado o 
4º período da graduação 

Capacitação na temática; Realização 
de entrevistas com os imigrantes e 
técnicos do poder público, em alguns 
fins de semana; Participação na 
organização e execução da 
capacitação para técnicos do poder 
público; Aprendizado do SPSS para 
lançamento de dados; Elaboração de 
relatórios; Participação em eventos 
na área temática 

Capacitação na temática; Realização 
de entrevistas com os imigrantes e 
técnicos do poder público, em 
alguns fins de semana; Participação 
na organização e execução da 
capacitação para técnicos do poder 
público; Aprendizado do SPSS para 
lançamento de dados; Elaboração 
de relatórios; Participação em 
eventos na área temática 

Nos locais de 
residência dos 
imigrantes na RMBH; 
PUC Minas Coração 
Eucarístico 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Educação Escolar 
Quilombola no 
Serro 

3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Ciências Sociais, História, 
Geografia, Educação, sem 
restrição de período ou 
unidade 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Ciências Sociais, História, 
Geografia, Educação, sem 
restrição de período ou 
unidade 

Reuniões de planejamento, 
monitoramento e avaliação. Reuniões 
de planejamento, monitoramento e 
avaliação com a Secretaria Municipal de 
Educação. Pesquisa bibliográfica e 
documental. Trabalhos de campo 
(reuniões, pesquisa, levantamentos, 
etc). Sistematização de dados. 
Elaboração de relatórios técnicos. 
Preparação e realização de 
oficinas/seminários  

Reuniões de planejamento, 
monitoramento e avaliação da 
equipe. 
Pesquisa bibliográfica e documental. 
Trabalhos de campo (reuniões, 
pesquisa, levantamentos, etc). 
Elaboração de relatórios técnicos. 
Preparação e realização das 4 
oficinas/seminários  

PUC Minas Coração 
Eucarístico e no Serro 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Educação Esportiva 

9 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Educação Física e de 
Ciências Biológicas 

9 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: não há 
restrições 

Aplicar o planejamento e Ministrar 
aulas nos diferentes eixos temáticos do 
projeto. Divulgar o projeto em escolas 
da região. Participação nas Reuniões de 
estudo e formação de acordo com o 
eixo temático "Educação esportiva". 
Responsável pelos processos 
relacionados com a gestão do projeto 
"Educação Esportiva". 

Apoio no planejamento nas aulas nos 
diferentes eixos temáticos do projeto 
"Educação Esportiva". Divulgar o 
projeto em escolas da região. 
Participação nas Reuniões de estudo e 
formação de acordo com o eixo 
temático "Educação esportiva". 
Auxiliar nos processos relacionados 
com a gestão do projeto  

PUC Minas Coração 
Eucarístico - 
Complexo Esportivo 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Elaborando o 
orçamento 
familiar: uma 
proposta de 
contribuição para a 
prosperidade 
econômica e social 
de artesãos e de 
população de baixa 
renda 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Ciências Econômicas que 
tenham cursado ou estejam 
cursando as disciplinas: 
Matemática Financeira, 
Macroeconomia I e Economia 
Monetária. 
Ser pró-ativo. Ter 
disponibilidade para realizar 
pesquisa e entrevistas em 
campo. 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Ciências 
Econômicas que tenham 
cursado ou estejam 
cursando as disciplinas: 
Matemática Financeira, 
Macroeconomia I e 
Economia Monetária. 
Ser pró-ativo. Ter 
disponibilidade para 
realizar pesquisa e 
entrevistas em campo. 

Aplicar questionários sobre 
orçamento familiar aos artesãos da 
feira de artesanato e ao grupo de 
pessoas de baixa renda da 
Fundamigo. Elaborar um banco de 
dados dinâmico que possibilite a 
atualização e inclusão de novos 
dados. Analisar os dados obtidos 
através das pesquisas. 

Organizar os resultados de maneira 
lógica e racional, a fim de identificar 
quais são os hiatos gerados no 
orçamento familiar. Elaborar, a 
partir dos dados obtidos, um plano 
de orçamento familiar dedicado a 
cada perfil.  

PUC Minas Coração 
Eucarístico. Feira de 
artesanato (Av. 
Bernardo Monteiro - 
BH). Fundamigo 
(Bairro Padre 
Eustáquio - BH) 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Enriquecimento Da 
Aprendizagem Para 
Desenvolvimento 
De Habilidades: 
crianças e 
adolescentes que 
gostam de 
aprender 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia Química, 
Física, Educação Física e todas 
as licenciaturas 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia 
Química, Física, Educação 
Física e todas as 
licenciaturas 

Os alunos serão monitores das 
oficinas de conhecimento a serem 
oferecidas para os participantes do 
projeto às segundas-feiras, de 13h30 
às 17h30 OU às terças-feiras, de 8h30 
às 11h30. Também deverão participar 
das supervisões, às quintas feiras, de 
14h às 17h30.  Ainda deverão se 
dedicar, durante a semana, mais 
2h30, para planejar das atividades a 
serem desenvolvidas. 

Os alunos serão monitores das 
oficinas de conhecimento a serem 
oferecidas para os participantes do 
projeto às segundas-feiras, de 
13h30 às 17h30 OU às terças-feiras, 
de 8h30 às 11h30. Também deverão 
participar das supervisões, às 
quintas feiras, de 14h às 17h30.  
Ainda deverão se dedicar, durante a 
semana, mais 2h30, para planejar 
das atividades a serem 
desenvolvidas. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Escola Integrada 

30 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
(Obs.: as vagas são de acordo 
com a demanda da SMED-PBH) 
Pré-requisitos: alunos do 
Instituto de Ciências Sociais, 
Instituto de Ciências Humanas 
e Instituto de Ciências 
Biológicas e da Saúde 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Desenvolvimento de oficinas em 
escolas da Rede Municipal. As vagas 
são demandadas de acordo com as 
solicitações da Secretaria Municipal 
de Educação da Prefeitura de Belo 
Horizonte. 

Não há vaga voluntária em aberto 
Escolas do Município 
de Belo Horizonte 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Espaço Criança 
Esperança De Belo 
Horizonte 

7 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos:  
a) 1 vaga (tarde) para Curso de 
Comunicação 
Social/Jornalismo - a partir do 
3º período. 
b) 1 vaga para qualquer curso - 
a partir do 1º período. 
Experiência de no mínimo (1) 
ano participando ou 
ministrando oficinas de artes 
que podem ser: teatro, circo, 
música, balé, danças urbanas, 
pintura, artesanato ou artes 
urbanas (graffiti). (Período da 
tarde) 
c) 2 vagas (Manhã e noite) 
para os cursos de: Pedagogia, 
Serviço Social ou Psicologia (a 
partir do 2º período). 
Importante que o candidato 
tenha boa comunicação, pró-
ativo, flexível às mudanças, 
dinâmico, organizado, boa 
escrita e pontualidade 
d) 1 vaga (Manhã) para os 
cursos de: Serviço Social, 
Psicologia, Pedagogia, Ciências 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

a) Auxiliará na produção de pautas e 
matérias para atualização de redes 
sociais do ECE-BH, cobertura 
jornalística e fotográfica de eventos. 
b) Auxiliar nas oficinas de cultura, nas 
atividades e eventos promovidos; 
participar das capacitações e auxiliar 
na comunicação com a rede de 
parceiros da cultura e do ECE. 
c) Auxiliar nas atividades da EJA e 
Mundo do Trabalho: listas de 
presença, cadastros, intervenções 
pedagógicas e ou psicosocial, 
participar de reuniões, elaborar 
relatórios, intervir individualmente 
com alunos (quando necessário).  
d) Desenvolver Oficinas temáticas 
para crianças e adolescentes. 
e) Auxiliar na execução das atividades 
de Esporte do ECE-BH, bem como no 
desenvolvimento das atividades / 
oficinas / festivais / torneios / 
campeonatos / Eventos ou 
substituição de educadores quando 
necessário. 
f) Acompanhar educandos em 
atividades internas e/ou externas. 
Participar de campanhas de 
divulgação do ECEBH. 

Não há vaga voluntária em aberto 

Espaço Criança 
Esperança de Belo 
Horizonte 
(Rua Desembargador 
Mário Matos, 576 - 
Serra - Em frente ao 
Hospital Evangélico) 
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Sociais, Filosofia, História. O 
extensionista deverá ser 
dinâmico, comunicativo, que 
goste e tenha facilidade de 
trabalhar com crianças.  
e) 1 vaga (manhã) para curso 
de Educação Física. Ter alguma 
experiência em atividades de 
Esporte. 
f) 1 vaga (tarde) para curso de 
Educação Física. Ter alguma 
experiência em atividades de 
Esporte. 

Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Fórum de 
Entidades 
Socioassistenciais 
de Belo Horizonte 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Serviço Social a partir do 4º 
período 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Serviço Social sem 
restrição de período. 

Organização das capacitações. 
Preparação de material pedagógico; 
apoio na elaboração de conteúdos a 
serem tratados nas aulas; 
comunicação com o grupo 
participante. 

Organização das capacitações. 
Preparação de material pedagógico; 
apoio na elaboração de conteúdos a 
serem tratados nas aulas; 
comunicação com o grupo 
participante. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico – PROEX 
(Prédio30) 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Inclusão e 
Acessibilidade em 
Museus: 
audiodescrição de 
cenários no Museu 
de Artes e 
Ofícios 

6 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de História, Letras, 
Pedagogia, Comunicação 
Social, Comunicação Assistiva: 
Libras e Braile. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Visitas periódicas ao MAO; reuniões 
de planejamento e monitoramento; 
pesquisa histórica de cenário do 
museu; elaboração de roteiros de 
audiodescrição; Gravação e avaliação 
de audiodescrição de cenário do 
MAO; participação em eventos e 
publicação científica. 

Não há vaga voluntária em aberto 
PUC Minas Coração 
Eucarístico; e Museu 
de Artes e Ofícios. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Intervenção social 
no distrito de 
Justinópolis - 
Ribeirão das Neves 
MG 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do IPUC 
ou ICEI - sem restrição de 
período. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
IPUC ou ICEI - sem restrição 
de período. 

Preparação das oficinas junto ao 
professor supervisor; confecção de 
material pedagógico; realização das 
oficinas em duplas; participação nas 
reuniões de formação/capacitação; 
elaboração de relatórios mensais; 
participação na elaboração de artigo 
com resultados parciais para 
apresentação em setembro. Que 
tenha disponibilidade para manhã ou 
tarde. 

Preparação das oficinas junto ao 
professor supervisor; confecção de 
material pedagógico; realização das 
oficinas em duplas; participação nas 
reuniões de formação/capacitação; 
elaboração de relatórios mensais; 
participação na elaboração de artigo 
com resultados parciais para 
apresentação em setembro. Que 
tenha disponibilidade para manhã 
ou tarde. 

Projeto Vila Fátima 
em Justinópolis - 
Ribeirão das Neves - 
MG. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Juizado de 
Conciliação 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos que 
estejam cursando a partir do 
5º período de Direito para a 
bolsa de 20 horas. Para as 
bolsas de 10 horas semanais, 
alunos de Direito. 

15 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Não há pré-requisitos de 
cursos e períodos. 

Atendimento ao público que procura 
o serviço de conciliação; Ministrar 
palestras junto às escolas; 
Acompanhar a implantação do serviço 
de mediação escolar; Realização de 
Conciliação, após o Curso que será 
ofertado pela Coordenadora; 
Participação em grupos de estudo; 
Registro de dados, organização do 
serviço, monitoramento das 
atividades, etc. 

Atendimento ao público que 
procura o serviço de conciliação; 
Ministrar palestras junto às escolas; 
Acompanhar a implantação do 
serviço de mediação escolar; 
Realização de Conciliação, após o 
Curso que será ofertado pela 
Coordenadora; Participação em 
grupos de estudo; Registro de 
dados, organização do serviço, 
monitoramento das atividades, etc. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico. No serviço 
não adversarial da 
Universidade, ou seja, 
no Juizado de 
Conciliação. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Laços 

11 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Direito e de 
Psicologia, ambos os cursos do 
Coração Eucarístico. 

7 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Psicologia e 
Direito, ambos do Coração 
Eucarístico. 

Planejamento de oficinas semanais com 
os beneficiários; Execução das oficinas; 
Participação semanal nas reuniões de 
supervisão; Participação quinzenal em 
grupo de estudo; Realização de atas e 
relatórios de atividades; Construção do 
portfólio; Produção acadêmica 

Assessorar os alunos bolsistas na 
realização das atividades 
mencionadas, além de participar 
das reuniões de equipe e grupo de 
estudo. 

PUC Minas no Coração 
Eucarístico 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Meninas E Meninos 
Aprendem A 
Mesma Coisa? 
Desigualdades No 
Processo De Ensino 
E Aprendizagem 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Psicologia e Ciências Sociais 
a partir do 4º período do 
Campus Coração Eucarístico. 
Os alunos deverão ter 
disponibilidade no período da 
tarde, com flexibilidade entre 
os dias da semana. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Visita às escolas para aplicação de 
questionário; Participação das 
reuniões de equipe; Realização de 
oficinas formativas com os 
professores. 

Não há vaga voluntária em aberto 

As atividades nas 
escolas municipais, 
ainda a serem 
definidas. Além disso 
teremos reuniões no 
campus Coração 
Eucarístico e no 
Núcleo de Gênero e 
Diversidade Sexual da 
GAPE/ SMED. - 
Situado na Rua 
Carangola, 288 - 7 
andar. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Núcleo de Meio 
Ambiente e Saúde 
NUMAS (PROEX) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
Cursos do Instituto de Ciências 
Biológicas e da Saúde, sem 
restrição de unidade ou de 
período. 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
Cursos do Instituto de 
Ciências Biológicas e da 
Saúde, sem restrição de 
unidade ou de período. 

Auxiliar na área administrativa na 
demanda do Núcleo de Meio 
Ambiente e Saúde da PROEX; 
atendimento aos alunos e 
professores; organização de arquivos. 
Participação na organização e 
realização de eventos do NUMAS. 
Participação nas reuniões quinzenais 
do NUMAS. 

Auxiliar na área administrativa na 
demanda do Núcleo de Meio 
Ambiente e Saúde (solicitações e 
contratações de extensionistas e 
estagiários; elaborações de planilhas 
de prestações de contas; 
atendimento pessoal e telefônico de 
alunos e professores; organização 
de arquivos). Participação na 
organização e realização de eventos 
do NUMAS. Participação nas 
reuniões quinzenais do NUMAS. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico – PROEX 
(Prédio 30) e demais 
locais onde ocorrem 
os eventos do NuMAS. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Núcleo de Políticas 
Sociais e Urbanas – 
NUPSU (PROEX) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
Instituto de Ciências Sociais. 
Que tenha disponibilidade de 
trabalhar à tarde, pelo menos 
dois dias da semana. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais  Aluno de algum 
curso de graduação do 
Instituto de Ciências 
Sociais. Que tenha 
disponibilidade de 
trabalhar à tarde, pelo 
menos dois dias da 
semana. 

Auxiliar no acompanhamento e 
monitoramento de ações de extensão 
nucleados. Pesquisa bibliográfica e 
documental sobre áreas de atuação 
do Núcleo. Participação em ações de 
extensão apoiadas, ou desenvolvidas 
pelo Núcleo. Elaboração de relatórios 
de atividades ou produtos 
acadêmicos de atividades de extensão 
desenvolvidas pelo Núcleo. 

Auxiliar no acompanhamento e 
monitoramento de ações de 
extensão nucleados.Pesquisa 
bibliográfica e documental sobre 
áreas de atuação do 
Núcleo.Participação em ações de 
extensão apoiadas, ou 
desenvolvidas pelo 
Núcleo.Elaboração de relatórios de 
atividades ou produtos acadêmicos 
de atividades de extensão 
desenvolvidas pelo Núcleo. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico – PROEX 
(Prédio 30) 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Núcleo de 
Tecnologia e 
Inovação – NUTEI 
(PROEX) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Sistema de Informação, 
Comunicação Social, Economia 
e Administração, a partir do 4º 
Período, sem restrição de 
unidade 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

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; 
participação nos trabalhos de 
organização e da realização de 
eventos, palestras, dentre outras 
ações da mesma natureza 

Não há vaga voluntária em aberto 
PUC Minas Coração 
Eucarístico – PROEX 
(Prédio 30) 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Núcleo de 
Tecnologia e 
Inovação – NUTEI 
(PROEX) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Sistema de Informação, 
Ciências da Computação e 
Administração, a partir do 3º 
Período, sem restrição de 
unidade 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: não há 
restrição de curso, período 
ou unidade. 

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 

Dar apoio às atividades da 
administração do Núcleo; Participar 
da formação a extensão promovidos 
pela PROEX; Interagir com a equipe 
de professores e alunos do núcleo 
para elaboração de relatórios 
analíticos e produção de trabalhos 
científicos; Visitas técnicas aos 
projetos de extensão do núcleo; 

PUC Minas Coração 
Eucarístico - PROEX 
(Prédio 30) 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Núcleo Direitos 
Humanos e 
Inclusão – NDHI 
(PROEX) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Ciências da Computação ou 
Sistemas da Informação. E ter 
os seguintes conhecimentos: 
CSS, HTML, Javascript e PHP; 
Conhecimentos de Banco de 
Dados, especificamente SQL. 
Ter disponibilidade de segunda 
a sexta-feira, manhã ou tarde 
para executar as atividades 
solicitadas. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Para inscrever nesta vaga, o aluno 
deve estar cursando a Ciências da 
computação ou Sistemas da 
Informação. E ter os seguintes 
conhecimentos: CSS, HTML, Javascript 
e PHP; Conhecimentos de Banco de 
Dados, especificamente SQL. ter 
disponibilidade de segunda a sexta 
feira manha ou tarde para executar as 
atividades solicitadas. 

Não há vaga voluntária em aberto 
PUC Minas Coração 
Eucarístico - PROEX 
(Prédio 30) 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - O 
Cotidiano da 
Comissão de 
DST/Aids e 
Hepatites Virais 

3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Psicologia, da PUC Minas 
São Gabriel, que estejam 
cursando entre o 4º e o 8º 
período. Alunos do curso de 
Comunicação Social da PUC 
Minas São Gabriel, que 
estejam cursando entre o 4º e 
o 8º período. Alunos do curso 
de Enfermagem da PUC Minas 
Barreiro, que estejam 
cursando entre o 4º e o 8º 
período. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Participar de capacitações, reuniões 
interdisciplinares da equipe, que 
envolverá docentes e discentes dos 
cursos de Psicologia, Comunicação 
Social e Enfermagem. Participação 
nas reuniões da Comissão de 
DST/Aids e Hepatites Virais da 
SMSA/BH, com observação 
participante e sistematização das 
pautas discutidas e dos modos de 
participação de cada ator 
institucional. Observação participante 
e coconstrução de estratégias de 
prevenção e promoção da saúde em 
ações do Programa BH de Mãos dadas 
contra a Aids; Apresentação das 
práticas desenvolvidas em eventos 
locais e regionais. Sistematização das 
ações desenvolvidas para coprodução 
de artigo para seções de relatos de 
experiência em periódicos científicos. 
Documentação audiovisual das etapas 
de observação. 

Não há vaga voluntária em aberto 

PUC Minas Coração 
Eucarístico. Encontros 
eventuais nas 
unidades São Gabriel 
e Barreiro. As práticas 
acontecerão na 
Secretaria Municipal 
de Saúde (SMSA-BH) e 
em equipamentos 
públicos onde se 
desenvolvem as ações 
do Programa BH de 
Mãos Dadas contra a 
Aids. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Observatório da 
Escola 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Licenciatura, sem restrição de 
período nem unidade. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Monitoração das ações de 
assiduidade e pontualidade, 
participação nas reuniões e execução 
das tarefas propostas pelo Projeto 
Observatório da Escola. 

Não há vaga voluntária em aberto 
PUC Minas Coração 
Eucarístico 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Parlamento Jovem 
de Minas (Estadual) 

1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos cursos 
de Ciências Sociais, 
Comunicação Social, Relações 
Internacionais, Serviço Social, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Administração, Direito, História 
ou Economia. 
Ter cursado e ter sido aprovado 
em pelo menos uma disciplina 
de Introdução à Ciências Sociais, 
Sociologia, Ciência Política ou 
equivalente. 
Ter disponibilidade no período 
da tarde, pelo menos duas vezes 
na semana, para trabalhar na 
Unidade Coração Eucarístico. Ter 
interesse, possibilidade e pré-
disposição para permanecer no 
projeto por dois semestres (até 
o final de 2016). Ter interesse 
pelo tema formação política de 
jovens e ter disposição para 
aprender. A vaga de 20 horas 
semanais (com bolsa) será para 
os alunos do curso de 
Comunicação Social a partir do 
4º período 

5 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Ciências Sociais, 
Comunicação Social, 
Relações Internacionais, 
Serviço Social, Arquitetura e 
Urbanismo, Administração, 
Direito, História ou 
Economia. 
Ter cursado e ter sido 
aprovado em pelo menos 
uma disciplina de Introdução 
à Ciências Sociais, Sociologia, 
Ciência Política ou 
equivalente.  
Ter disponibilidade no 
período da tarde, pelo 
menos duas vezes na 
semana, para trabalhar na 
Unidade Coração Eucarístico. 
Ter interesse, possibilidade e 
pré-disposição para 
permanecer no projeto por 
dois semestres (até o final de 
2016). Ter interesse pelo 
tema formação política de 
jovens e ter disposição para 
aprender. 

Auxiliar no monitoramento (à 
distância) das ações do projeto em 13 
municípios polo; Auxiliar na pesquisa 
de material bibliográfico e audiovisual 
sobre formação política e sobre o 
tema mobilidade urbana (tema do 
projeto em 2016);  Auxiliar no 
desenvolvimento de materiais de 
formação sobre formação política e 
sobre o tema mobilidade urbana para 
a plataforma de ensino à distância; 
Participar dos cursos de formação à 
distância e presenciais ofertados em 
parceria com a ALMG; Participar de 
fóruns de discussão sobre formação 
política e sobre mobilidade urbana no 
perfil do projeto nas redes sociais e na 
plataforma de ensino à distância; 
Participar da etapa municipal do PJ de 
Minas em BH, da etapa regional do 
polo central, em BH, e da Etapa 
Municipal do projeto, em BH. 

Auxiliar no monitoramento (à 
distância) das ações do projeto em 
13 municípios polo; Auxiliar na 
pesquisa de material bibliográfico e 
audiovisual sobre formação política 
e sobre o tema mobilidade urbana 
(tema do projeto em 2016); Auxiliar 
no desenvolvimento de materiais de 
formação sobre formação política e 
sobre o tema mobilidade urbana 
para a plataforma de ensino à 
distância; Participar dos cursos de 
formação à distância e presenciais 
ofertados em parceria com a ALMG; 
Participar de fóruns de discussão 
sobre formação política e sobre 
mobilidade urbana no perfil do 
projeto nas redes sociais e na 
plataforma de ensino à distância; 
Participar da etapa municipal do PJ 
de Minas em BH, da etapa regional 
do polo central, em BH, e da Etapa 
Municipal do projeto, em BH. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico. Algumas 
atividades poderão 
ser desenvolvidas na 
Escola do Legislativo 
da ALMG (região de 
Lourdes - BH) e outras 
na Câmara Municipal 
de Belo Horizonte 
(região de Santa 
Efigênia - BH). 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Ponto Jovem 

5 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Administração, Economia, 
Computação, Sistemas de 
Informação e Jogos digitais das 
Unidades/campi Coração 
Eucarístico, Praça da Liberdade 
e São Gabriel, matriculados a 
partir do 2º período. 

5 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Administração, Economia, 
Computação, Sistemas de 
Informação, Comunicação e 
Jogos digitais das 
Unidades/campi Coração 
Eucarístico, Praça da 
Liberdade e São Gabriel, 
matriculados a partir do 2º 
período. 

Alunos de Computação e SI: 
manutenção do portal; 
desenvolvimento mobile. Alunos de 
jogos digitais: desenvolvimento de 
jogos. Alunos de Administração e 
Economia: produção de conteúdo 
para o portal; realização de oficinas 
junto ao público alvo 

Alunos de Computação e SI: 
manutenção do portal; 
desenvolvimento mobile. Alunos de 
jogos digitais: desenvolvimento de 
jogos. Alunos de Administração e 
Economia: produção de conteúdo 
para o portal; realização de oficinas 
junto ao público alvoAlunos de 
Comunicação: produção de áudio 
para o jogo digital 

PUC Minas Praça da 
Liberdade e PUC 
Minas São Gabriel 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa APAC 
(Direito) 

Não há vaga remunerada 

6 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Direito Coração 
Eucarístico e Praça da 
Liberdade, a partir do 3º 
período. 

Não há vaga remunerada 

Por meio do Serviço de Assistência 
Jurídica, professores e alunos do 
curso de Direito prestarão 
atendimento jurídico aos 
recuperandos que necessitarem. 
Irão peticionar e acompanhar os 
processos; solicitar a unificação de 
penas; remição; progressão de 
regime; livramento condicional, 
indulto; comutação; cálculo dos 
benefícios, entre outros benefícios 
legais. 

APAC de Santa Luzia, 
PUC Minas no Coração 
Eucarístico e Praça da 
Liberdade. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa APAC 
(Fisioterapia) 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Fisioterapia, a partir do 6º 
período. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Fisioterapia, a 
partir do 6º período. 

Observar ao longo de 5 meses de 
intervenção a variabilidade da 
pressão arterial antes e depois de um 
programa de exercícios auto 
monitorado. Propiciar aos 
recuperandos a possibilidade de 
conhecer os comportamentos 
fisiológicos e se auto monitorizar na 
realização de exercícios. Permitir ao 
aluno exercitar a monitorização dos 
dados vitais e autonomia na gestão 
do Programa de Condicionamento e, 
na medida do possível, evoluir com 
programa de acordo com as respostas 
individuais de cada um. Enviar 
relatórios semanais das atividades 
desenvolvidas. 

Observar ao longo de 5 meses de 
intervenção a variabilidade da 
pressão arterial antes e depois de 
um programa de exercícios auto 
monitorado. Propiciar aos 
recuperandos a possibilidade de 
conhecer os comportamentos 
fisiológicos e se auto monitorizar na 
realização de exercícios. Permitir ao 
aluno exercitar a monitorização dos 
dados vitais e autonomia na gestão 
do Programa de Condicionamento 
e, na medida do possível, evoluir 
com programa de acordo com as 
respostas individuais de cada um. 
Enviar relatórios semanais das 
atividades desenvolvidas. 

APAC em Santa 
Luzia/MG as 
segundas-feiras, de 
13h30 às 17h30. 
Deslocarão até a 
Unidade por meio de 
uma van e retornarão 
ao Coração Eucarístico 
após a finalização das 
atividades. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa APAC 
(Letras) 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Letras. 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Letras. 

Oficinas de leitura e escrita para os 
recuperandos da APAC. 

Oficina de leitura e escrita para os 
recuperandos da APAC. 

APAC em Santa 
Luzia/MG e PUC 
Minas Coração 
Eucarístico 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa APAC 
(Psicologia) 

Não há vaga remunerada em 
aberto 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Psicologia, a partir 
do 6º período. 

Não há vaga remunerada em aberto 

Visita à Apac semanalmente para 
atendimento aos recuperandos 
presos em regime fechado e 
semiaberto. 
Os atendimentos são realizados em 
três dimensões: Roda de Conversa - 
coletivo; atendimento individual e 
Plantão Psicológico. Elaboração de 
Relatórios, estudo de casos, 
participação em seminários de 
extensão, outros. 
Disponibilidade de 10 horas 
semanais. Segunda-feira: ida à 
Apac/Santa Luzia - Saída da PUC 
Minas Coração Eucarístico de Van, 
de 13h às 17h. Chegada à PUC 
Minas Coração Eucarístico por volta 
de 18h. Uma vez por semana, de 
13h30 às 16h30: Supervisão Clínica 
(obrigatória). Uma vez por semana: 
participação no Grupo de estudos 
Sobregrades. 

APAC em Santa 
Luzia/MG e PUC 
Minas Coração 
Eucarístico 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa APAC 
Santa Luzia 
(Enfermagem) 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do Curso 
de Enfermagem do Campus 
Coração Eucarístico, com 
habilidades para ações 
coletivas de promoção da 
saúde a partir do 4º período 
com disponibilidade para 
atividades na APAC Santa Luzia 
de 15 em 15 dias no período 
da tarde. 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
Curso de Enfermagem a 
partir do 4º período, com 
habilidades para 
desenvolver ações coletivas 
em promoção da saúde e 
com disponibilidade de 
atividades na APAC Santa 
Luzia de 15 em 15 dias no 
período da tarde. 

Encontros semanais para 
programação das oficinas. Elaboração 
dos relatórios das atividades de 
extensão. Participação Efetiva nas 
programações das atividades de 
extensão. Desenvolvimento de 
Pesquisas aprovadas pelo CEP em 
interface com os outros cursos 

Encontros semanais para 
programação das oficinas. 
Elaboração dos relatórios das 
atividades de extensão. Participação 
Efetiva nas programações das 
atividades de extensão. 
Desenvolvimento de Pesquisas 
aprovadas pelo CEP em interface 
com os outros cursos 

As atividades serão 
realizadas de 15 em 
15 dias na APAC Santa 
Luzia, no período da 
tarde e serão 
realizados encontros 
na PUC Minas em 
semanas alternadas 
para discutir as 
atividades e os 
relatórios do Projeto 
de Extensão 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa de 
Capacitação para 
Pessoas com 
Deficiência e 
Reabilitados do 
INSS para o 
Mercado de 
Trabalho 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: ter interesse 
em trabalhar com pessoas com 
deficiência. É necessário ter 
disponibilidade de horário para 
supervisão (na PUC Minas 
Coração Eucarístico). Ter 
conhecimento de informática. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Os alunos bolsistas da Psicologia tem 
como atividade acompanhar as turmas 
do Programa de Capacitação realizando 
as atividades de assessoramento 
psicopedagógico e plantão psicológico. 
Os cursos são ministrados nas unidades 
da PUC Minas em dias e horários 
estabelecidos. Todos extensionistas têm 
como compromisso realizar os 
relatórios semanais das atividades que 
foram executas em sala, bem como 
participar das supervisões semanais. 

Não há vaga voluntária em aberto 

PUC Minas Praça da 
Liberdade (de 8hàs 
12h, segunda, quarta e 
sexta feira). PUC Minas 
Coração Eucarístico (de 
13h às 17h, segunda, 
quarta e sexta-feira). 
PUC Minas Coração 
Eucarístico (8h às 12h, 
segunda, quarta e 
sexta-feira). PUC Minas 
Betim (8h às 12h, 
segunda a sexta-feira). 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Providência em 
Evidência 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Comunicação Social 
(Publicidade e Propaganda, 
Jornalismo e Relações 
Públicas), a partir do 3º 
período, sem restrição de 
unidade 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Comunicação Social, 
Relações Internacionais, 
sem restrição de períodos 

Visitas às Unidades do Projeto 
Providência, para colher materiais 
(informações e fotografias). Apoio na 
construção das matérias para o 
Jornal, dentre outros. 

Visitas às Unidades do Projeto 
Providência, para colher materiais 
(informações e fotografias). Apoio 
na construção das matérias para o 
Jornal, dentre outros. 

PUC Minas no Coração 
Eucarístico e nas 
Unidades do projeto 
Providência (Vila 
Maria, Fazendinha) 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - PUC 
Minas e COMPDEC 
CONTAGEM Em 
Defesa Da Cidade 
Cidadã 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia Civil e 
Geografia que tenham noções 
de solos e os eventuais 
problemas que podem surgir 
nesses solos em virtude de 
enchentes, inundações e 
chuvas intensas, trazendo 
problemas para as pessoas que 
estão em habitações 
construídas nessas áreas, 
noções de problemas sociais 
advindos da carência de 
recursos e a necessidade de 
eventual ocupação de áreas de 
risco e vulneráveis para 
garantir a habitação. 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia Civil e 
Geografia que tenham 
noções de solos e os 
eventuais problemas que 
podem surgir nesses solos 
em virtude de enchentes, 
inundações e chuvas 
intensas, trazendo 
problemas para as pessoas 
que estão em habitações 
construídas nessas áreas, 
noções de problemas sociais 
advindos da carência de 
recursos e a necessidade de 
eventual ocupação de áreas 
de risco e vulneráveis para 

garantir a habitação. 

Acompanhamento de profissionais da 
Defesa Civil de Contagem, para 
levantamento de áreas de risco, com 
vistas ao mapeamento e confirmação 
de posicionamento georeferenciado, 
de forma a subsidiar ações 
preventivas em relação às ocupações 
que são feitas nessas áreas de risco, 
formais ou informais, colocando a 
população local e geral em situações 
de vulnerabilidade ambiental, de 
saúde e de vida. 

Acompanhamento de profissionais 
da Defesa Civil de Contagem, 
juntamente com os estagiários 
bolsistas, para levantamento de 
áreas de risco, com vistas ao 
mapeamento e confirmação de 
posicionamento georeferenciado, 
de forma a subsidiar ações 
preventivas em relação às 
ocupações que são feitas nessas 
áreas de risco, formais ou informais, 
colocando a população local e geral 
em situações de vulnerabilidade 
ambiental, de saúde e de vida. 

Em pontos 
considerados como 
vulneráveis e/ou risco 
geológico e/ou risco à 
comunidade no 
município de 
Contagem. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Qualidade de Vida 
Para Todos 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Educação Física, a partir do 
6º período que tenham 
cursado a disciplina de 
Educação Física: pessoa com 
deficiência ou a partir do 4º 
com experiência em atividades 
aquáticas. 
Alunos do curso de Fisioterapia 
e Psicologia, a partir do 4º 
período 

12 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Educação Física, a 
partir do 6º período que 
tenham cursado a disciplina 
de Educação Física: pessoa 
com deficiência ou a partir 
do 4º com experiência em 
atividades aquáticas. 
Alunos dos cursos de 
Fisioterapia e Psicologia, a 
partir do 4º período 

Execução do processo de divulgação 
do projeto para mobilização de novos 
participantes e / ou contatos com 
alunos matriculados em 2015 para 
continuidade das aulas. Organização 
dos documentos do projeto 
(atestados e laudos dos alunos, lista 
de presenças, fichas individuais com 
os dados pessoais de todos os 
participantes,  
Preenchimento das fichas de 
acompanhamento individual), 
Planejamento e condução das aulas / 
intervenções (aulas individualizadas, 
conduzidas de fora ou dentro da 
piscina conforme diagnóstico), 
Participação no processo de 
elaboração e execução dos eventos 
previstos, contribuição no processo 
de registro das ações. Participação 
nas reuniões semanais da equipe 

Execução do processo de divulgação 
do projeto para mobilização de 
novos participantes e / ou contatos 
com alunos matriculados em 2015 
para continuidade das aulas. 
Organização dos documentos do 
projeto (atestados e laudos dos 
alunos, lista de presenças, fichas 
individuais com os dados pessoais 
de todos os participantes,  
Preenchimento das fichas de 
acompanhamento individual), 
Planejamento e condução das aulas 
/ intervenções (aulas 
individualizadas, conduzidas de fora 
ou dentro da piscina conforme 
diagnóstico), Participação no 
processo de elaboração e execução 
dos eventos previstos, contribuição 
no processo de registro das ações. 
Participação nas reuniões semanais 
da equipe 

PUC Minas Coração 
Eucarístico – 
Complexo Esportivo 
(piscina e sala) 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Repensando o 
trabalho junto às 
mulheres 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Psicologia a partir do 6º 
período, sem restrição de 
unidade. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Psicologia a partir do 6º 
período, sem restrição de 
unidade. 

Planejamento e execução de oficinas. 
Redigir relatórios referentes aos 
encontros. Redigir um artigo sobre os 
resultados do projeto para 
publicação; apresentar o projeto em 
eventos acadêmicos. Desenvolver 
atividades lúdicas e de 
psicomotricidade com os filhos das 
mulheres participantes. Propor 
projetos de intervenção 
psicossociológica. 

Planejamento e execução de 
oficinas. Redigir relatórios 
referentes aos encontros. Redigir 
um artigo sobre os resultados do 
projeto para publicação; apresentar 
o projeto em eventos acadêmicos. 
Desenvolver atividades lúdicas e de 
psicomotricidade com os filhos das 
mulheres participantes. Propor 
projetos de intervenção 
psicossociológica. 

Fundamigo no D. 
Cabral, Centro de 
Apoio Madre São José 
no bairro Tupi e Vila 
Cemig. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Trabalhos 
Ecológicos de 
Integração Social 

Não há vaga remunerada em 
aberto 

6 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: não há 
restrições, mas o aluno deve 
ter disponibilidade de horário 
para atividades externas em 
dias de semana e finais de 
semana eventuais. Além disto, 
as reuniões semanais 
acontecem às terças-feiras no 
final da tarde e início da noite. 
Alunos de todos os cursos da 
PUC Minas podem participar. 
É interesse do projeto que as 
questões ambientais e as 
tecnologias desenvolvidas 
sejam discutidas e 
desenvolvidas de forma 
integrada. 

Não há vaga remunerada em aberto 

Desenvolvimento de tecnologias 
sustentáveis, relacionadas ao curso 
de graduação ao qual está inserido, 
e organização de atividades 
referentes a elas, a serem aplicadas 
junto ao público-alvo; aplicação 
destas atividades; participação de 
reuniões semanais (terças-feiras, às 
19 horas na PUC Minas Coração 
Eucarístico) de planejamento, 
monitoramento e avaliação das 
atividades do projeto; participação 
em eventos de extensão dentro e 
fora da PUC Minas. 

As reuniões semanais 
acontecem na PUC 
Minas Coração 
Eucarístico, mas as 
atividades junto às 
comunidades e 
escolas podem 
acontecer em outras 
unidades e em outros 
espaços pertencentes 
a elas. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Trilhas Filosóficas: 
direitos humanos, 
educação e 
formação docente 

9 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Filosofia, sem restrição de 
período. 

30 vagas (sem bolsa) de 10 
horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
História, Geografia, 
Pedagogia, Serviço Social, 
Psicologia, Direito e Letras 
sem restrição de período. 

Pesquisa bibliográfica; Levantamento 
do perfil dos alunos do Ensino Médio 
da escola-alvo e de seus familiares; 
Organizar os encontros (rodas-de-
conversa) com a comunidade escolar; 
Coordenar as ações dos bolsistas 
voluntários; Coordenar as rodas-de-
conversa junto com os bolsistas 
voluntários; Elaborar as oficinas de 
humanidades e o material pedagógico 
necessário; Redigir os relatórios 
solicitados pela coordenação do 
projeto, bem como participar dos 
seminários de monitoramento e 
avaliação; Participar do seminário de 
devolução na comunidade escolar; 
Participar da execução das oficinas de 
humanidades na escola. 

Organização do perfil dos alunos do 
Ensino Médio da escola-alvo e de 
seus familiares; Participar e 
monitorar as rodas de conversa 
junto à comunidade escolar; 
Participar da elaboração das oficinas 
de humanidades, bem como de seu 
material pedagógico; Participar dos 
seminários de monitoramento e de 
avaliação; Executar as oficinas de 
humanidades na escola. 

PUC Minas no Coração 
Eucarístico e Escola 
Estadual Francisco 
Brant (Bairro Caiçara) 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Universidade 
Sustentável: ações 
estratégicas para 
elaboração de uma 
Agenda Ambiental 
do Departamento 
de Ciências 
Biológicas da PUC 
Minas, campus 
Coração 
Eucarístico, com as 
comunidades do 
entorno (Projeto 
DCBio Sustentável) 

6 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: não há restrição 
de curso, período ou unidade. 
Disponibilidade para 
cumprimento das 10 horas 
semanais na PUC Minas 
Coração Eucarístico (prédio 60) 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: não há 
restrição de curso, período 
ou unidade. Disponibilidade 
para cumprimento das 10 
horas semanais na PUC 
Minas Coração Eucarístico 
(prédio 60) 

Elaboração e aplicação de ações 
estratégicas sustentáveis (modelos e 
protótipos, iniciativas de Educação 
Ambiental, etc.); Realização de 
reuniões e oficinas com a comunidade 
externa e setores internos da PUC 
Minas; Estruturação e preenchimento 
do ciclo PDCA e aprovação junto aos 
envolvidos; Planejamento, 
monitoramento e avaliação das 
atividades por meio de reuniões 
semanais por eixo de trabalho e 
quinzenais com toda equipe; 
Formulação de relatórios parciais e 
final; Apresentação de seminários 
temáticos mensais acerca das 
atividades desenvolvidas; Produção 
técnica e bibliográfica. 

Elaboração e aplicação de ações 
estratégicas sustentáveis (modelos 
e protótipos, iniciativas de Educação 
Ambiental, etc.); Realização de 
reuniões e oficinas com a 
comunidade externa e setores 
internos da PUC Minas; 
Estruturação e preenchimento do 
ciclo PDCA e aprovação junto aos 
envolvidos; Planejamento, 
monitoramento e avaliação das 
atividades por meio de reuniões 
semanais por eixo de trabalho e 
quinzenais com toda equipe; 
Formulação de relatórios parciais e 
final; Apresentação de seminários 
temáticos mensais acerca das 
atividades desenvolvidas; Produção 
técnica e bibliográfica. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico. Bairros 
Coração Eucarístico, 
Dom Cabral, João 
Pinheiro e outros 
localizados no 
entorno do campus 
Coração Eucarístico 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Utilização de 
microprocessador 
Arduino em aulas 
para alunos do 
ensino 
Fundamental e 
ensino Médio, com 
o objetivo de 
despertar o 
interesse para as 
áreas de ciência e 
tecnologia. 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia, 
preferencialmente do 3º 
período. Os alunos devem ser 
da PUC Minas Coração 
Eucarístico. Os alunos deverão 
saber programar o 
microcontrolador Arduino e 
facilidade didática para 
ministrar aulas. 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia, 
preferencialmente do 3º 
período. Os alunos devem 
ser da PUC Minas Coração 
Eucarístico. Os alunos 
deverão saber programar o 
microcontrolador Arduino e 
facilidade didática para 
ministrar aulas. 

Desenvolver aulas práticas, slides e 
conteúdos. Testar os experimentos 
práticos. Ministrar aulas. Fazer 
relatórios semanais. 

Testar os experimentos práticos. 
Ministrar aulas. Fazer relatórios 
semanais. Testar programa e 
montar cada aula (testar a 
montagem para conferir se 
realmente funciona ou se pode ser 
otimizado), auxiliar, junto aos 
extensionistas bolsistas, os 
beneficiários durante as aulas em 
alguma eventual dúvida ou 
problema. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico e Escolas 
beneficiárias. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO E 
BETIM - IDEIAS PUC 
Minas 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda, a 
partir do 3º período. Alunos 
dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Economia, 
Relações Internacionais do 
campus Coração Eucarístico. 
Alunos dos cursos de 
Administração, Engenharia da 
Produção, Direito, Psicologia 
do campus Betim 

6 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: sem 
restrições de curso ou 
período. 

Os extensionistas desenvolverão 
atividades relacionadas ao processo 
de incubação de negócios e projetos 
na incubadora IDEIAS PUC Minas. 
Desenvolverão habilidades de 
pesquisa-ação, plano de negócio, 
desenvolvimento e acompanhamento 
de projetos, análise de mercado, 
relacionamento interpessoal dentre 
outras. 

Os extensionistas desenvolverão 
atividades relacionadas ao processo 
de incubação de negócios e projetos 
na incubadora IDEIAS PUC Minas. 
Desenvolverão habilidades de 
pesquisa-ação, plano de negócio, 
desenvolvimento e 
acompanhamento de projetos, 
análise de mercado, relacionamento 
interpessoal dentre outras. 

Alunos do curso de 
Comunicação Social: 
Publicidade e 
Propaganda: PUC Minas 
CORAÇÃO EUCARÍSTICO. 
Alunos do curso de 
Administração, Ciências 
Contábeis, Economia, 
Relações Internacionais: 
PUC Minas CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO- Alunos do 
curso de Administração, 
Engenharia da Produção, 
Direito, Psicologia: PUC 
Minas BETIM 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

POÇOS DE CALDAS 
- Abordagem 
Multidisciplinar em 
Oncologia: 
Múltiplos olhares 
em prol da 
qualidade de vida 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Fisioterapia (4º e 7º períodos), 
de Psicologia, a partir dos 6º 
período, de Enfermagem, a 
partir do 6º período. 

23 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas. 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Fisioterapia, 
Psicologia, Enfermagem, 
sem restrição de período. 

Participarão de treinamentos tanto 
para metodologia de avaliação 
quanto para planejamento e 
execução das oficinas ofertadas em 
conjunto na sala de espera, 4 vezes na 
semana, por 1 hora. Participar das 
reuniões. Elaborar relatórios. Coletar 
dados, controle e registros de 
presença (registros fotográficos e de 
vídeos). Auxiliar os voluntários na 
elaboração e execução das oficinas. 
Auxiliar na preparação do banner e 
artigo científico. Participar do 
seminário de extensão. Auxiliar 
voluntários na elaboração dos 
relatórios finais. Arquivar os 
instrumentos com os dados coletados 
dos pacientes/cuidadores e os 
relatórios apresentados pelos 
extensionistas.  

Planejar e elaborar as ações de sala 
de espera, participar e auxiliar os 
pacientes durante a execução das 
ações, preencher os relatórios. 

Clínica Memorial 
Radioterapia - Poços 
de Caldas/MG 

POÇOS DE CALDAS 
- Adolescência 
Saudável 

6 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Enfermagem e 
Psicologia, sem restrição de 
períodos 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Enfermagem e 
Psicologia, sem restrição de 
períodos 

Atividades de educação em saúde, 
através de exame físico, oficinas, 
palestras, dinâmicas, teatro. 

Participarão das atividades de 
educação em saúde, através de 
exame físico, oficinas, palestras, 
dinâmicas, teatro. 

Escola Municipal 
Wilson Hedy Molinari, 
Poços de Caldas/MG 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

POÇOS DE CALDAS 
- Desenvolvimento 
Psicossocial e 
Psicopedagógico: 
intervenções 
contemporâneas 
na Educação 

8 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisito: alunos do curso 
de Psicologia em Poços de 
Caldas, a partir do 3º período. 
É necessário ter cursado a 
disciplina de Fundamentos da 
Psicologia Experimental (1º 
Período) 

16 voluntários (sem bolsa) 
com 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Psicologia de Poços de 
Caldas a partir do 2º 
período 

Reuniões semanais para preparação 
das atividades e estudo da literatura 
bibliográfica. Execução das atividades 
programadas de cada oficina junto às 
crianças na escola municipal. 
Apresentação do projeto de extensão 
em Seminário de Extensão. Confecção 
de relatório semestral. Preparação do 
material a ser utilizado na execução 
das atividades da oficina. 

Reuniões semanais para preparação 
das atividades e estudo da literatura 
bibliográfica. Execução das 
atividades programadas de cada 
oficina junto às crianças na escola 
municipal. Apresentação do projeto 
de extensão em Seminário de 
Extensão. Confecção de relatório 
semestral. Preparação do material a 
ser utilizado na execução das 
atividades da oficina. 

Escola Municipal 
Sérgio de Freitas 
Pacheco; Laboratório 
de Comunicação do 
Curso de Publicidade 
e Propaganda da PUC 
Minas Poços de 
Caldas; Escola 
Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio 

POÇOS DE CALDAS 
- Educação Cidadã: 
Formação para o 
bem viver 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Direito, a partir do 3º 
período 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
Direito, a partir do 3º 
período que se 
comprometam em atuar 
nas atividades 
desenvolvidas na 
Associação Crescendo em 
Fraternidade e nas 
reuniões quinzenais de 
planejamento e estudo. 

Desenvolver o plano de atividade e 
aplicar o mesmo nos encontros, 
estudar o material e se envolver com 
as tarefas democraticamente 
estabelecidas pelo grupo responsável 
naquela semana. Organizar o 
cronograma das atividades, planejar 
as atividades do projeto e monitorar o 
cumprimento das mesmas. 

Quinzenalmente participar das 
reuniões de preparo e estudo e 
conduzir as atividades na Associação 
Crescendo em Fraternidade 

PUC Minas Poços de 
Caldas e na 
Associação Crescendo 
em Fraternidade 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 
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Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

POÇOS DE CALDAS 
- Envelheci e 
agora? 
Promovendo o 
Envelhecimento 
Ativo e a Inclusão 
Social do Deficiente 
Intelectual 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Fisioterapia, a partir do 6º 
período, de Poços de Caldas. E 
alunos de Arquitetura e 
Urbanismo, de Poços de 
Caldas. 

30 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
Pré-requisitos: alunos de 
Fisioterapia e Arquitetura e 
Urbanismo de Poços de 
Caldas, sem restrições de 
período. 

Formar grupo de trabalho com a 
coordenação e forma de contato com 
todos envolvidos no projeto. 
Aplicação de protocolos de avaliação 
funcional dos idosos. Levantamento 
do espaço físico e mobiliário 
utilizados pelos idosos. Levantamento 
da sinalização dos espaços na 
Instituição Parceira. Desenvolvimento 
das atividades físicas com idosos. 
Observação e coleta de depoimentos 
e memórias dos idosos. Avaliação das 
atividades realizadas. Análise, 
Organização, Discussão e 
Sistematização dos dados coletados. 
Organização de Relatórios Semanais 
(diário de campo) e Final. Coleta dos 
Pareceres dos Parceiros Envolvidos no 
Projeto. 

Participação da coleta de dados e da 
intervenção na APAE de Poços de 
Caldas. Participação nos estudos e 
discussões sobre Envelhecimento e 
Deficiência Intelectual na PUC Minas 
campus Poços de Caldas 

PUC Minas Poços de 
Caldas e APAE de 
Poços de Caldas. 

POÇOS DE CALDAS 
- Luz Câmera Escola 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Publicidade e Propaganda da 
PUC Minas Poços de Caldas, 
sem restrição de período. 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Publicidade e Propaganda 
da PUC Minas Poços de 
Caldas, sem restrição de 
período. 

Promoção de oficinas de história do 
cinema e produção de material 
audiovisual em escolas da rede 
pública de Poços de Caldas. 

Promoção de oficinas de história do 
cinema e produção de material 
audiovisual em escolas da rede 
pública de Poços de Caldas. 

Escolas da rede 
pública de Poços de 
Caldas. 
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da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 
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bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 
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Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

POÇOS DE CALDAS 
- Respira-Ações 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Fisioterapia, a partir do 5º 
período na unidade de Poços 
de Caldas 

8 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Fisioterapia, a 
partir do 5º período na 
unidade de Poços de Caldas 

Os extensionistas bolsistas serão 
responsáveis pela avaliação, 
reavaliação e intervenção dos idosos 
descrita na metodologia, deverão 
ainda registrar os dados vitais e 
atividades terapêuticas realizadas, 
bem como produzir relatório sobre 
sua experiência, produzir resumos 
científicos. 

Os extensionistas voluntários serão 
responsáveis pela avaliação, 
reavaliação e intervenção dos 
idosos descrita na metodologia, 
deverão ainda registrar os dados 
vitais e atividades terapêuticas 
realizadas, bem como produzir 
relatório sobre sua experiência. 

PUC Minas Poços de 
Caldas 

POÇOS DE CALDAS 
- Sou + Conectado 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Ciência da Computação 

5 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Ciência da 
Computação 

Configuração de servidores Linux; 
Instalação e configuração de antenas; 
Gerenciamento de provedor de 
computação em nuvem; Oferta de 
cursos de programação; 

Oferta de cursos de programação 

PUC Minas em Poços 
de Caldas e 
telecentros instalados 
na cidade. 

POÇOS DE CALDAS 
- Vem cuidar! 
Promoção da saúde 
e cidadania do 
idoso 
institucionalizado 

6 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Enfermagem, Engenharia de 
Produção, Fisioterapia, 
Psicologia e Medicina 
Veterinária, sem restrição de 
período 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: não há 
restrição de curso, período 
ou unidade. 

Desenvolvimento de oficinas com os 
idosos dentro da área de 
conhecimento 

Desenvolver oficinas com idosos 
dentro da área de conhecimento 

Vila Elvira Dias 
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da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 
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Nº vagas voluntárias (sem 
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para participar da seleção 
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alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

POÇOS DE CALDAS 
-Produzindo 
Sustentabilidade! 
Melhoria do 
Processo de 
Reciclagem deLixo 
na Cooperativa 
Ação Reciclar de 
Poços de Caldas 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia de 
Produção e de Engenharia 
Elétrica 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: sem 
restrição 

Estudo do layout da cooperativa para 
alocação da esteira. Acompanhar o 
funcionamento da esteira para 
definição da quantidade de postos 
ideal; definição da divisão do trabalho 
nas etapas do processo de 
transformação. Realizar pesquisa 
bibliográfica para verificação de 
processos similares e adoção de 
melhores práticas. Medir 
produtividade (contínuo). Capacitar 
os cooperados para o uso da esteira. 
Realizar manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos. Elaborar 
manual de boas práticas de uso de 
equipamentos e de procedimentos 
padrões do processo de 
transformação. Elaborar campanha de 
conscientização referente à coleta 
seletiva na PUC Minas, definindo 
ações específicas de divulgação. 
Manter contato com as parceiras para 
a implantação de ações de 
publicidade de forma conjunta. 
Elaborar relatório semestral do 
projeto. Elaborar artigo e publica-lo 
em congresso científico. 

Apoiar os alunos extensionistas com 
bolsa 

PUC Minas e 
Cooperativa Ação 
Reciclar 
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Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 
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alunos 

POÇOS DE CALDAS 
-Projeto 
Intergeracional 
Sacudindo A 
Memória: 
Recontando 
Histórias, 
Resignificando 
Memórias E 
Aproximando 
Gerações 

5 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do Curso 
de Psicologia, a partir do 2º 
período, de Publicidade e 
Propaganda que 
preferencialmente estejam 
cursando ou já tenham 
cursado as disciplinas ligadas a 
Teorias da Imagem; Produção 
audiovisual; Cinema e Vídeo. 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
Curso de Psicologia, a partir 
do 2º período, que sejam 
criativos e tenham 
interesse na área do 
envelhecimento.  
Alunos do Curso de 
Publicidade e Propaganda 
que preferencialmente 
estejam cursando ou já 
tenham cursado as 
disciplinas ligadas a Teorias 
da Imagem; Produção 
audiovisual; Cinema e 
Vídeo e que tenham 
interesse em trabalhar com 
documentários. 

Pesquisa documental. Pesquisar sobre 
o público a ser selecionado para 
coleta de dados. Sensibilizar os idosos 
para coleta das suas memórias. 
Organizar cronograma e os encontros 
intergeracionais para coleta das 
histórias autobiográficas. Realizar a 
coleta da memória junto aos idosos. 
Coletar imagens da cidade e dos 
idosos para documentário. Elaborar 
roteiro do documentário. Organizar 
cronograma para treinamento 
audiovisual de todos os envolvidos no 
projeto. Captação e edição das 
imagens. Confeccionar DVD`s. 
Produzir o making of. 
Promover a cobertura do evento de 
publicação. Alimentar a página da 
WEB com fotos e notícias sobre o 
andamento do Projeto. Fazer o 
monitoramento do Projeto. Organizar 
listas de presença dos monitores 
voluntários. Coletar, organizar dados 
que serão utilizados para escrever 
artigos científicos sobre o Projeto. 

Pesquisa documental. Pesquisar 
sobre o público a ser selecionado 
para coleta de dados. Sensibilizar os 
idosos para coleta das suas 
memórias. Organizar cronograma e 
os encontros intergeracionais para 
coleta das histórias autobiográficas. 
Realizar a coleta da memória junto 
aos idosos. Coletar imagens da 
cidade e dos idosos de modo uma 
possa se articular com a outra na 
montagem do roteiro do 
documentário. Elaborar roteiro do 
documentário. Organizar 
cronograma para treinamento 
audiovisual de todos os envolvidos 
no projeto. Captação e edição das 
imagens. Confeccionar DVD`s. 
Produzir o making of. Promover a 
cobertura do evento de publicação. 
Alimentar a página da WEB com 
fotos e notícias sobre o andamento 
do Projeto. 
 

PUC Minas Poços de 
Caldas. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

SÃO GABRIEL – 
PUC Mais Idade - 
São Gabriel 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos de 
Psicologia, Engenharia de 
Computação, Sistemas da 
Informação e Jogos digitais 

8 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Psicologia, 
Direito, Engenharia de 
Computação, Sistemas da 
Informação, Jogos digitais 

Desenvolver oficinas e dinâmicas de 
grupo que trabalham as questões do 
envelhecimento, sexualidade, 
questões intergeracionais, inclusão 
social, entre outros. Desenvolver 
oficinas de teatro e danças. 
Desenvolver oficinas de artesanato. 
Desenvolver oficinas de informática 
básica e avançada. 

Desenvolver oficinas e dinâmicas de 
grupo que trabalham as questões do 
envelhecimento, sexualidade, 
questões intergeracionais, inclusão 
social, entre outros. Desenvolver 
oficinas de teatro e danças. 
Desenvolver oficinas de artesanato. 
Desenvolver oficinas de informática 
básica e avançada 

PUC Minas São 
Gabriel 

SÃO GABRIEL - 
Audiovisual 
Dialógos 

Não há vaga remunerada em 
aberto 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda e 
Produção Multimídia a 
partir do 4º período. 

Não há vaga remunerada em aberto 

Produção, redação, reportagem, 
filmagem e edição de VTs. Também 
cabe aos alunos a publicização do 
projeto por meio das redes sociais. 

PUC Minas Coração 
Eucarístico, PUC 
Minas São Gabriel e 
em locais onde 
aconteçam 
eventos/ações de 
extensão. 

SÃO GABRIEL - 
Educação 
Financeira para 
jovens em situação 
de vulnerabilidade 
social 

3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais, 1 
vaga remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Administração, sem 
restrição, e de Comunicação 
Social - Jornalismo, a partir do 
3º período. 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Administração e 
de Comunicação Social – 
Jornalismo, ambos sem 
restrição. 

Auxílio na elaboração das oficinas; 
condução das oficinas e orientação 
dos extensionistas voluntários; e 
tabulação e análise de dados de 
questionário. 

Auxílio na elaboração das oficinas; 
condução das oficinas; e tabulação e 
análise de dados de questionário. 

Projeto Vila Fátima 
(Ribeirão das Neves) 
com transporte a 
partir da PUC Minas 
São Gabriel. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

SÃO GABRIEL - 
Gestão Empresarial 
Sustentável 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do Curso 
de Administração a partir do 2º 
período da PUC Minas São 
Gabriel. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Realização do levantamento de 
campo das organizações a 
participarem do projeto, realização de 
consultorias sobre processos 
gerenciais, oficinas aos beneficiários, 
elaboração de relatórios e registros 
das atividades e auxilio na construção 
de um artigo científico. 

Não há vaga voluntária em aberto 
PUC Minas São 
Gabriel e no entorno 
da própria unidade. 

SÃO GABRIEL - 
MeDH & Ação 
Comunitária: 
Mediação, Direitos 
Humanos e Ação 
Comunitária 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisito: alunos a partir 
do 4º período dos cursos de 
Psicologia, Direito, 
Comunicação, Administração e 
Serviço Social da PUC Minas 
São Gabriel e Serviço Social da 
PUC Minas Coração Eucarístico 

7 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos a 
partir do 4º período dos 
cursos de Psicologia, 
Direito, Comunicação, 
Administração e Serviço 
Social da PUC Minas São 
Gabriel e Serviço Social da 
PUC Minas Coração 
Eucarístico 

Participação em atendimentos de 
mediação de conflitos: observação, 
atendimentos individuais e co-
mediações; Atividades de mobilização 
social comunitária; atividades de 
intervenção com grupos; Participação 
em reuniões interinstitucionais e 
comunitárias; Participação em 
reuniões e atividades de redes sociais 
comunitárias; Redações de relatórios 
e atas 

Participação em atendimentos de 
mediação de conflitos: observação, 
atendimentos individuais e co-
mediações; Atividades de 
mobilização social comunitária; 
atividades de intervenção com 
grupos; Participação em reuniões 
interinstitucionais e comunitárias; 
Participação em reuniões e 
atividades de redes sociais 
comunitárias; Redações de 
relatórios e atas 

Núcleos do projeto 
Mediar em delegacias 
de Policia Civil de BH e 
RMBH; Fundação 
Metodista de ação 
social e cultural no 
bairro São Gabriel em 
BH. Movimento 
Deixem o onça beber 
água limpa no bairro 
Ribeiro de Abreu em 
BH. Rede de 
desenvolvimento 
comunitário do bairro 
jardim Felicidade. 
Rede social 
comunitária do bairro 
São Gabriel. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

SÃO GABRIEL - 
Práticas 
Psicomotoras em 
escolas e Formação 
de professores 
sobre a 
Psicomotricidade 
na infância 

Não há vaga remunerada em 
aberto 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Psicologia que já 
tenham cursado a disciplina 
de Desenvolvimento 
Infantil e tenham 
disponibilidade para atuar 
com crianças. 

Não há vaga remunerada em aberto 

O aluno atuará com grupo de cerca 
de 15 crianças em uma equipe de 3 
extensionistas desenvolvendo 
práticas psicomotoras. Com os 
professores realizará oficinas de 
formação. As supervisões 
acontecerão na quinta-feira às 16 
horas. 

Escolas infantis e 
creches próximas à 
PUC Minas São 
Gabriel 

SÃO GABRIEL - 
Programação de 
Robôs didáticos 
como ferramenta 
de motivação 
educacional para 
alunos da região do 
Beira Linha e do 
projeto Vila Fátima. 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos do ICEI. 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Ministrar oficinas de robótica para os 
participantes do projeto. Atualizar a 
apostila de acompanhamento e 
preencher os relatórios de 
participação. 

Não há vaga voluntária em aberto 

PUC Minas São 
Gabriel e no Projeto 
Vila Fátima em 
Justinópolis/Ribeirão 
das Neves. 

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

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos do curso 
de Psicologia a partir do 5º 
período 

Não há vaga voluntária em 
aberto 

Acompanhar e intervir na 
recepção/acolhimento de usuários que 
demandam o registro do nome do pai na 
certidão de nascimento e nas audiências 
de devolução de resultado de exames de 
DNA. Registrar os atendimentos. Auxiliar 
nas atividades de aperfeiçoamento do 
funcionamento institucional do CRP-TJ e 
nas atividades de divulgação do serviço 
institucional. Participar das reuniões de 
discussão de casos e supervisão. 

Não há vaga voluntária em aberto 

Centro de 
Reconhecimento da 
Paternidade: Avenida 
Alvares Cabral, 200 – 
5º andar. 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

SÃO GABRIEL - 
Sustentabilidade na 
informática: 
reciclagem e 
manutenção de 
computadores para 
as comunidades da 
região do Beira 
Linha 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia de 
Computação, Sistemas de 
Informação, Jogos Digitais, 
Ciência da Computação e 
Letras, de preferência da PUC 
Minas São Gabriel. (cadastro 
reserva) 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos dos 
cursos de Engenharia de 
Computação, Sistemas de 
Informação, Jogos Digitais, 
Ciência da Computação e 
Letras, de preferência da 
PUC Minas São Gabriel. 

Cursos de Informática Básica e 
internet, Manutenção de 
Computadores ou Inglês Básico 

Atuarão em conjunto com os 
bolsistas ou em outras atividades 
demandadas pela comunidade. 

PUC Minas São 
Gabriel 

SÃO GABRIEL - 
Telecentro Ribeiro 
de Abreu 

4 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: alunos da área 
de Tecnologia da Informação, 
Letras ou que tenham 
certificação na língua Inglesa, e 
alunos de Psicologia. (cadastro 
reserva) 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: alunos da 
área de Tecnologia da 
Informação, Letras ou que 
tenham certificação na 
língua Inglesa, e alunos de 
Psicologia. 

Vaga 1: Curso Básico de Informática e 
internet. Vaga 2: Curso de criação de 
personagens em jogos digitais. Vaga 
3: Cursos de Inglês básico. Vaga 4: 
Oficinas psicossociais de projeto de 
vida e 
orientação profissional 

Vaga 1: Curso Básico de Informática 
e internet. Vaga 2: Curso de criação 
de personagens em jogos digitais. 
Vaga 3: Cursos de Inglês básico. 
Vaga 4: Oficinas psicossociais de 
projeto de vida e 
orientação profissional 

COMUPRA - Conselho 
Comunitário Unidos 
pelo Ribeiro de Abreu 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

SERRO - A inserção 
dos agricultores 
familiares do 
Estado de Minas 
Gerais na rede de 
proteção social do 
Regime Geral de 
Previdência Social 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais, 2 
vagas remuneradas (com 
bolsa) de 20 horas semanais 
Pré-requisitos: Alunos do curso 
de Direito, a partir do 7º 
período, inscrito como 
estagiário na OAB/MG (2 
vagas, com bolsa de 20 horas 
por semana). 
Alunos do curso de Direito, 
sem restrição de período nem 
unidade (2 vagas, com bolsa de 
10 horas por semana). 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Alunos do curso de Direito, 
sem restrição de período. 

Participar das reuniões do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Município do Serro e 
na Associação dos Agricultores 
Familiares de Betim e Região (AAFBR). 
Participação nas visitas técnicas nas 
comunidades rurais do Serro e Betim. 
Elaboração dos contratos agrícolas e 
outros documentos de formalização 
das relações jurídicas dos agricultores 
familiares. Organização de arquivo 
com a documentação dos agricultores 
familiares. Autenticação de firmas e 
documentos nos Cartórios de Títulos 
e Documentos da Comarca do Serro. 
Elaboração de petições jurídicas nos 
procedimentos administrativos e 
judiciais para a defesa dos direitos 
previdenciários dos agricultores 
familiares. Participar das reuniões de 
planejamento, monitoramento e 
avaliação. Elaboração de artigo 
científico. Organização de evento. 

Participar das reuniões do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Município do 
Serro e na Associação dos 
Agricultores Familiares de Betim e 
Região (AAFBR). Participação nas 
visitas técnicas nas comunidades 
rurais do Serro e Betim. Elaboração 
dos contratos agrícolas e outros 
documentos de formalização das 
relações jurídicas dos agricultores 
familiares. Organização de arquivo 
com a documentação dos 
agricultores familiares. Autenticação 
de firmas e documentos nos 
Cartórios de Títulos e Documentos 
da Comarca do Serro. Elaboração de 
petições jurídicas nos 
procedimentos administrativos e 
judiciais para a defesa dos direitos 
previdenciários dos agricultores 
familiares. Participar das reuniões 
de planejamento, monitoramento e 
avaliação. Elaboração de artigo 
científico. Organização de evento. 

PUC Minas Betim e 
Serro 
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Unidade e Nome 
da atividade de 

extensão 

Nº vagas remuneradas (com 
bolsa) e pré-requisitos para 

participar da seleção 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades que serão realizadas pelos 
alunos com bolsa 

Atividades serão realizadas pelos 
alunos voluntários (sem bolsa) 

Local das atividades 
desenvolvidas pelos 

alunos 

SERRO - A luta por 
reconhecimento 
dos direitos 
fundamentais das 
comunidades 
remanescentes de 
quilombo 

2 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas semanais 
Pré-requisito: alunos do curso 
de Direito. 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisito: alunos do 
curso de Direito. 

Participar de capacitações. Realizar o 
levantamento de dados quantitativos e 
qualitativos referentes às comunidades 
quilombolas existentes no município do 
Serro, a fim de orientar a elaboração de 
projetos sociais financiados pela Agenda 
Quilombola. Elaborar requerimentos 
administrativos e/ou ação judiciais 
destinadas a efetivação dos direitos 
fundamentais das comunidades 
quilombolas. Participar da elaboração dos 
Relatórios Antropológicos das 
comunidades. Apresentar artigo científico 
em eventos específicos. Participar das 
reuniões mensais do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Social das 
Comunidades Quilombolas do 
Município de Serro (CONDESQ). Auxiliar 
no acompanhamento da tramitação do 
processo legislativo municipal para a 
aprovação da política municipal de 
desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais do Serro. 
Participar do Grupo de estudos sobre a 
temática quilombola. 

Participar de capacitações. 
Participar da elaboração dos 
Relatórios Antropológicos das 
comunidades quilombolas. Auxiliar 
na prestação de assistência jurídica 
ao candidato quilombola, que 
concorrerá ao cargo público eletivo 
de Vereador do Município do Serro, 
nas próximas eleições municipais. 
Auxiliar no acompanhamento da 
tramitação do processo legislativo 
municipal para a aprovação da 
política municipal de 
desenvolvimento sustentável dos 
povos e comunidades tradicionais 
do Serro. Participar do Grupo de 
estudos sobre a temática 
quilombola. 

PUC Minas Serro e nas 
comunidades 
quilombolas atendidas 
pelo projeto de 
extensão. 
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6. RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no site da Pró-Reitoria de Extensão (www.pucminas.br/proex) no dia 26 de fevereiro de 2016. 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1 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 das Unidades e Campi, até o dia 29 de fevereiro de 2016 às 17h, de acordo com os 

trâmites da Universidade. 

7.2 Valor da bolsa: 

 20 horas semanais: R$440,00 

 10 horas semanais: R$220,00 

 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. 

8. OUTRAS INFORMAÇÕES 

8.1 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. 

Para conhecimento de todos, a presente Chamada será publicada no site da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas (www.pucminas.br/proex). 

 

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2015. 
Pró-reitoria de Extensão 

PUC Minas 

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

