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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 desta Chamada, do dia 01 de junho de 2016 até às 10 horas do 

dia 20 de junho de 2016, horário de Brasília. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas oferecidas para o 2º semestre de 2016, 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 Barreiro, Betim, Contagem, Coração Eucarístico, Poços de Caldas, Praça da Liberdade e São Gabriel. 

1.2 As vagas em oferta, para cada ação de extensão, podem ser oferecidas para bolsistas e/ou voluntários ou ainda para preenchimento de cadastro 

reserva. Os(as) candidatos(as), necessariamente, devem ser alunos(as) da PUC Minas, regularmente matriculados. 

2. INSCRIÇÕES 

2.1 Os(as) candidatos(as) deverão preencher formulário eletrônico no período de 01 de junho de 2016 até às 10 horas do dia 20 de junho 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. 

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. 
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2.5 Não serão aceitas participações no processo seletivo de alunos não inscritos de forma online. 

 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 no 2º semestre de 2016, e que 

não participaram da Chamada Ampliada no 1º semestre de 2016, deverão cumprir as seguintes etapas: 

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

b. Participar da Formação em Extensão nos dias 20, 21, 22 ou 23 de junho 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. 

 

CLIQUEI AQUI e preencha o formulário de inscrição online. 

3.2 Os(as) candidatos(as) que se inscreverem para o processo seletivo das vagas de extensão para a PUC Minas, e que já participaram da Formação em 

Extensão da Chamada Ampliada no primeiro semestre de 2016 (e assinaram a lista de presença), deverão cumprir as seguintes etapas: 

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

b. O(A) candidato(a) deverá elaborar, para a vaga que se inscrever, Carta de Intenção redigida à mão neste formulário, seguindo as instruções nele 

contidas. Esta Carta deverá ser entregue, juntamente com cópia do currículo profissional e do histórico escolar da graduação (retirado do SGA 

https://docs.google.com/forms/d/1xP8pvT6xXflHJThEhjhL4SxiC5xDAFz8-QQqS8DGL9o/viewform?usp=send_form
http://www1.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20160530182718.pdf
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Aluno), no dia, horário e local da Formação em Extensão escolhida no ato da inscrição (informações de datas, horários e locais no item 4). Os 

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

c. Participar de entrevista com o professor coordenador da atividade de extensão. O agendamento desta entrevista será feita pelo professor 

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

 

d. CLIQUE AQUI e preencha o formulário de inscrição online. 

3.3 Para aprovação no processo seletivo das vagas, serão avaliados a Carta de Intenção, o currículo e o histórico escolar da graduação. Além disso, o 

candidato poderá participar de entrevista individual ou entrevista em grupo, conforme definição do professor coordenador do projeto, programa ou 

atividade de gestão da extensão. O(A) candidato(a) pode ser desclassificado(a) pela avaliação da Carta de Intenção, do currículo e do histórico escolar da 

graduação, de acordo com os critérios definidos pelo(a) professor(a) coordenador(a). 

4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO 
 

Campus/Unidade Dia Local Horário 

ARCOS 23/06/2016 Sala 105 13h às 17h 

BETIM 22/06/2016 A definir 9h30 às 11h30 

BARREIRO 22/06/2016 Auditório – Prédio 5 15h às 17h 

CONTAGEM 
22/06/2016 Sala Multimeios 116 – Prédio 3 10h às 12h 

23/06/2016 Sala Multimeios 116 – Prédio 3 14h às 16h 

CORAÇÃO EUCARÍSTICO 21/06/2016 Teatro – prédio 30 
10h30 às 12h20 

16h10 às 18h  

POÇOS DE CALDAS 21/06/2016 Sala 231 – Prédio 1 15h às 17h 

SÃO GABRIEL 21/06/2016 Sala Multimeios 31 – Prédio 1 14h30 às 18h30 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xP8pvT6xXflHJThEhjhL4SxiC5xDAFz8-QQqS8DGL9o/viewform?usp=send_form
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5. DAS VAGAS 

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

Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

ARCOS - Programa de 
Jogos Digitais para 
Adultos e Idosos 

2 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: Alunos 
do curso de 
Administração da PUC 
Minas Arcos, sem 
restrição de período. 

Auxiliar nas seguintes 
atividades: seleção dos 
jogos a serem oferecidos 
no semestre; divulgação 
do Projeto na 
Comunidade; condução 
das oficinas de jogos; 
condução das dinâmicas 
de integração do grupo; 
condução da exposição de 
assuntos relacionados aos 
jogos; acompanhamento, 
avaliação e 
monitoramento das 
atividades desenvolvidas; 
desenvolvimento de 
artigos relacionados às 
experiências vivenciadas 
no Projeto. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
Pré-requisitos: Alunos 
dos cursos de 
Administração da PUC 
Minas em Arcos. 

Auxiliar nas seguintes 
atividades: seleção dos jogos 
a serem oferecidos no 
semestre; divulgação do 
Projeto na Comunidade; 
condução das oficinas de 
jogos; condução das 
dinâmicas de integração do 
grupo; condução da 
exposição de assuntos 
relacionados aos jogos; 
acompanhamento, avaliação 
e monitoramento das 
atividades desenvolvidas; 
desenvolvimento de artigos 
relacionados às experiências 
vivenciadas no Projeto. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

PUC Minas Arcos (laboratório de 
informática). Dias e horários: 
segunda e quarta-feira, de 15h 
às 17h 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

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

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

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

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 bolsistas. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas no Barreiro e 
Regional Barreiro. Horário: 
Preferencialmente à tarde. No 
entanto, os horários serão 
definidos pelas equipes, 
conforme o horário que melhor 
atender os seus integrantes. 
Dia(s): os dias de atividades 
serão definidos pelas equipes, 
conforme os dias que melhor 
atenderem os seus integrantes. 

BARREIRO - Produção 
Ativa 

5 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos do curso de 
Engenharia de Produção, 
a partir do terceiro 
período. 

Baseado no diagnóstico 
realizado anteriormente, 
auxiliar no  
monitoramento das 
empresas escolhidas. 

Não há vagas para 
alunos voluntários. 

Não se aplica. 
Não há vagas para o 
cadastro reserva. 

Local: PUC Minas no Barreiro. 
Horário: flexível no período da 
tarde. Dia(s): a definir. 

BARREIRO - PUC Mais 
Idade - Barreiro 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

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

Auxiliar o prof. na produção de 
oficinas para idosos, participar 
na execução das oficinas, apoiar 
idosos e demais extensionistas, 
participar das atividades da 
extensão, atender as demandas 
do projeto na redação de 
resumos para congresso ou 
outras produções (artigo/relatos) 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Barreiro. 
Horário: 13h00min às 
17h00min. Dia(s): segunda e 
quarta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

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

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

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

Auxiliar o professor nas 
ações de assessoria às 
instituições do terceiro setor 
e no planejamento, 
acompanhamento e 
avaliação das ações 
desenvolvidas pelas 
entidades. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Barreiro. 
Horário: 14h00min às 
18h00min. Dia(s): quarta-feira e 
outro dia da semana. 

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

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

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

Auxiliar o professor no 
acompanhamento das 
atividades desenvolvidas, 
com o objetivo de verificar o 
aproveitamento e 
desenvolvimento pessoal do 
público-alvo participante dos 
projetos. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: Campus da PUC Minas em 
Betim e locais disponibilizados 
pelas instituições parceiras. 
Horário: 13h00min às 
19h00min. Dia(s): segunda a 
sexta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

BETIM - Juizado de 
Conciliação - Parceria 
entre PUC Minas e 
TJMG 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais, 1 vaga 
remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais. 
Pré-requisitos: alunos do 
curso de Direito, visando 
recompor o quadro de 
bolsista remunerado. Os 
alunos com interesse em 
serem bolsistas 
remunerados deverão 
participar de processo 
seletivo a ser feito pela 
Casa de Apoio 
Comunitário de Betim. 
Não há restrição de 
período. 

Auxiliar o professor nos 
atendimentos a serem 
realizados no Juizado, nas 
atividades de registro de 
dados, aplicação de 
questionários referente 
ao perfil socioeconômico 
dos usuários, bem como 
dar palestras em escolas 
públicas e aplicar a 
pesquisa de satisfação das 
palestras. Sistematização 
dos dados levantados no 
questionário e 
organização de todos os 
materiais do Juizado. 
Velando pelo princípio da 
economicidade e zelo no 
tratamento dos mesmos. 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos do curso de 
Direito visando 
recompor o quadro de 
bolsista não 
remunerado. Não há 
restrição de período. 

Auxiliar o professor nos 
atendimentos a serem 
realizados no Juizado, nas 
atividades de registro de 
dados, aplicação de 
questionários referente ao 
perfil socioeconômico dos 
usuários, bem como dar 
palestras em escolas 
públicas e aplicar a pesquisa 
de satisfação das palestras. 
Sistematização dos dados 
levantados no questionário e 
organização de todos os 
materiais do Juizado. 
Velando pelo princípio da 
economicidade e zelo no 
tratamento dos mesmos. 

Não há vagas para o 
cadastro reserva 

Local: No Juizado de Conciliação 
que funciona no prédio do SAJ 
da PUC Betim. Horário: 
13h30min às 17h00min. Dia(s): 
segunda a sexta-feira. 



 
 

Página 8 de 44 
 

Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

BETIM - PUC Mais 
Idade - UnAI Betim 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de qualquer 
curso da PUC Minas, 
sem restrição de 
período. 

Auxiliar o professor na 
elaboração, condução e 
registros das oficinas com 
os idosos; auxiliar na 
preparação dos relatórios; 
participar das reuniões 
semanais de avaliação e 
monitoramento; produzir, 
sob orientação do 
professor, textos 
acadêmicos a partir dos 
dados do projeto e 
divulgar em eventos da 
área. 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de qualquer 
curso da PUC Minas, 
sem restrição de 
período. 

Auxiliar o professor na 
elaboração, condução e 
registros das oficinas com os 
idosos; auxiliar na 
preparação dos relatórios; 
participar das reuniões 
semanais de avaliação e 
monitoramento das ações 
desenvolvidas; produzir, sob 
orientação do professor, 
textos acadêmicos a partir 
dos dados do projeto e 
divulgar em eventos da área. 

Não há vagas para o 
cadastro reserva. 

Local: PUC Minas Betim. 
Horário: 14h00min às 16h30min 
(17h00min às 18h30min, uma 
vez por semana para reunião). 
Dia(s): segunda a quinta-feira (o 
aluno deve ter disponibilidade 
de duas tardes por semana, 
exceto o bolsista de 20h que 
deve ter disponibilidade de 4 
tardes). 

BETIM E CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
IDEIAS PUC Minas 

10 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências 
Econômicas, Sistemas de 
Informação, Engenharias 
e Publicidade e 
Propaganda. 

Auxiliar no projeto 
assessorando os 
professores nas seguintes 
atividades: cursos de 
capacitação, pesquisas de 
mercado, plano de 
comunicação, planos de 
negócios, etc. 

10 vagas voluntárias 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências 
Econômicas, Sistemas de 
Informação, Engenharias 
e Publicidade e 
Propaganda. 

Auxiliar no projeto 
assessorando os professores 
nas seguintes atividades: 
cursos de capacitação, 
pesquisas de mercado, plano 
de comunicação, planos de 
negócios, etc. 

Não há vagas para o 
cadastro reserva. 

Local: PUC Minas no Coração 
Eucarístico e PUC Minas em 
Betim. Horário: 13h às 18h. 
Dia(s): todos os dias da semana 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

BARREIRO, BETIM E 
CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Retratos do 
Cotidiano em Saúde: 
a vigilância como 
elemento do 
desenvolvimento 
local 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

11 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
01 vaga para alunos de 
Fonoaudiologia, a partir 
do 4º período (COREU). 
01 vaga para alunos de 
Fisioterapia, a partir do 4º 
período (COREU). 01 vaga 
para alunos de Nutrição 
(Barreiro), a partir do 4 º 
período. 01 vaga para 
alunos de Enfermagem 
(COREU) e 05 vagas para 
alunos de Enfermagem 
(Betim). 02 vagas para 
alunos de Enfermagem 
(BARREIRO), sem restrição 
de período. 

Os extensionistas do campus 
Betim estarão realizando 
atividades sob orientação do 
professor. Estarão realizando 
as ações educativas nas 
Escolas, ONG's, Albergues. 
Para os alunos de 
Enfermagem / Barreiro: 
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. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: Em Betim as atividades 
são realizadas na Escola 
Estadual Sara Kubitschek, no 
albergue e na ONG. Em Belo 
Horizonte (COREU) as atividades 
são realizadas no espaço Criança 
Esperança, escolas e clínicas. 
No Barreiro, na região do 
Barreiro em creches, asilos, 
escolas e restaurante popular. 
(creches e asilos). Horário: 7h ás 
17h. Dia(s): segunda a sexta- 
feira. Para a vaga de 
Enfermagem do Barreiro, as 
atividades são em três turnos 
durante a semana, no período 
da tarde, totalizando 10 horas 
semanais. 
 

CONTAGEM - Casa da 
Paz: dignidade e 
acesso à justiça 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 
Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa). 

Não se aplica. 

Vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Direito, a partir 
do 3º período. Alunos de 
Serviço Social, a partir do 
3º período. Alunos de 
Psicologia, a partir do 3º 
período. 

Local: Cúria Metropolitana de 
Contagem. Horário: 13h às 17h. 
Dia(s): terça e sexta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de extensão 

Nº de vagas remuneradas 
(com bolsa) e pré-

requisitos para participar 
da seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados (com 
bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para participar 
da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários (sem 

bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CONTAGEM - 
Programa Espaço 
Dignidade e Cidadania 

Não há vagas 
remuneradas (com bolsa) 

Não se aplica 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais e 3 vagas 
voluntárias (sem bolsa) de 
20 horas semanais. Pré-
requisitos: não há 
restrição de curso ou 
período. Alunos 
matriculados na disciplina 
Estágio Supervisionado, 
do curso de Serviço Social, 
poderão desenvolver as 
horas de estágio no 
Projeto. 

Auxiliar o professor na 
elaboração e desenvolvimento 
de oficinas, construção de 
diagnóstico do público 
atendido, atendimento no 
apoio escolar e ao grupo de 
adolescentes. 

Alunos que atendam os pré-
requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas em Contagem. 
Horário: 13h30 às 16h30. Dia(s): 
segunda a sexta-feira 

CONTAGEM - 
Universidade Aberta 
ao Idoso da PUC 
Minas em Contagem - 
UNAI: saúde, 
envelhecimento e 
qualidade de vida. 

4 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos criativos, 
comprometidos e éticos, 
de diferentes cursos de 
graduação: Serviço Social, 
Psicologia, Direito, 
Fisioterapia, Enfermagem, 
Comunicação e 
Pedagogia, com interesse 
na temática do 
envelhecimento. 

Auxiliar o professor na 
elaboração das atividades 
mensais; acompanhamento 
das atividades as terças e 
quintas-feiras; propor 
atividades diversas de 
acordo com a área de 
atuação; realizar os 
relatórios mensais; leituras 
e reflexões pertinentes ao 
tema; participação em 
encontros de supervisão. 

Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa). 

Não se aplica. 
Alunos que atendam os pré-
requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas em Contagem. 
Horário: 13h30 às 16h30. Dia(s): 
terça e quinta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

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 de Psicologia, 
Direito, Enfermagem, 
Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda, Medicina, 
a partir do 3º período, 
sem restrição de 
unidade. Disponibilidade 
para 9 horas de 
atividades de campo, 
distribuídas em três dias 
por semana, e uma hora 
de reunião, às terças-
feiras, no período da 
tarde. 

O aluno bolsista atuará 
junto aos professores do 
projeto, realizando suas 
atividades de campo e 
auxiliando na organização 
da equipe de trabalho. 

26 vagas voluntárias 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Psicologia, Direito, 
Enfermagem, 
Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda e 
Medicina, a partir do 3º 
período, sem restrição 
de unidade. O aluno 
extensionista voluntário 
poderá cumprir a parte 
de sua carga horária no 
campo, concentrando-a 
em apenas um dia por 
semana. 

O extensionista voluntário 
participa de todas as 
atividades do projeto. 

Vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Psicologia, Direito, 
Enfermagem, Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda 
e Medicina, a partir do 3º 
período, sem restrição de 
unidade. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico, PUC Minas Praça da 
Liberdade, Pastoral de Rua da 
Arquidiocese de Belo Horizonte, 
Casa Restaura-me, Região 
Centro-Sul de Belo Horizonte. 
Horário: 8h às 18h. Dia(s): 
segunda a sexta-feira. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO – APAC 
(Direito) 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Direito/Praça 
da Liberdade, a partir do 
4º período. 

Atendimento jurídico dos 
recuperandos da APAC Santa 
Luzia. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: APAC de Santa Luzia, PUC 
Minas Praça da Liberdade e PUC 
Minas Coração Eucarístico. 
Horário: 13h às 18h. Dia(s): 
terça-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO – APAC 
(Enfermagem) 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 
Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa). 

Não se aplica. 

Vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais e vaga voluntária 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Enfermagem, a 
partir do 2º período. 

Local: APAC SANTA LUZIA. 
Horário: 13h às 17h. Dia(s): 
terça-feira (quinzenalmente) 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO – APAC 
(Fisioterapia) 

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

Auxiliar ao longo de 3 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 indivíduo. 

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

Auxiliar o professor nos 
Programas de Educação em 
Saúde de acordo com a 
Demanda do serviço. 

Vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Fisioterapia, a 
partir do 6º período 

Local: APAC Santa Luzia. 
Horário: 13h30 as 17h. Dia(s): 
sexta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - APAC 
(Letras) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Letras, 
habilitação Língua 
Portuguesa, a partir do 
3º período. 

Auxiliar o professor a 
motivar a leitura e 
orientar os recuperandos 
na produção de uma 
resenha como forma de 
avaliação de leitura, para 
remissão de pena. 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Letras, 
habilitação Língua 
Portuguesa, a partir do 
3º período. 

Auxiliar o professor a 
motivar a leitura e orientar 
os recuperandos na 
produção de uma resenha 
como forma de avaliação de 
leitura, para remissão de 
pena. 

Vaga remunerada (com 
bolsa) e Vaga voluntária 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Letras/Língua 
Portuguesa, a partir do 3º 
período. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico e na APAC de Santa 
Luzia (região metropolitana de 
Belo Horizonte). Horário: 13h às 
18h. Dia(s): Terça-feira e sexta-
feira 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO – APAC 
(Pedagogia) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Pedagogia, a 
partir do 3º período. 

Auxiliar o professor com 
os recuperandos, a fim de 
saber sobre o processo de 
escolarização, sobre as 
expectativas que se tem 
em relação ao processo 
de alfabetização; 
participar com encontros 
semanalmente com os 
alunos (recuperandos); 
auxiliar o professor para a 
elaboração do material 
didático e avaliações de 
aulas anteriores. 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Pedagogia, a 
partir do 3º período. 

Auxiliar o professor com os 
recuperandos, a fim de saber 
sobre o processo de 
escolarização, sobre as 
expectativas que se tem em 
relação ao processo de 
alfabetização; participar com 
encontros semanalmente 
com os alunos 
(recuperandos); auxiliar o 
professor para a elaboração 
do material didático e 
avaliações de aulas 
anteriores. 

Vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais e vaga voluntária 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos do curso de 
Pedagogia, a partir do 3º 
período. 

Local: APAC Santa Luzia e no 
campus Coração Eucarístico. 
Horário: 8h às 12h. Dia(s): terça 
e sexta-feira 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO – APAC 
(Psicologia) 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 
Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa). 

Não se aplica. 

Vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Psicologia, a 
partir do 6º período ou 
irregulares que cursaram 
disciplinas do 6º período. 
Disponibilidade real de 10 
horas semanais para 
realizar as atividades 
obrigatórias na APAC e na 
PUC Minas Coração 
Eucarístico. 

Local, dia e horário: atividades 
em campo no CRS - APAC Santa 
Luzia semanalmente às sextas-
feiras de 13h às 17h. 
No Coração Eucarístico, 
supervisão clínica às quintas 
feiras de 13h às 16h no prédio 
12 - do curso de psicologia 
Coração Eucarístico, participar 
do grupo de estudos sobre 
grades semanalmente em 
horário a ser combinado à 
posteriori. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO – APAC 
(Serviço Social) 

2 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Serviço Social 
a partir do 4º período do 
curso no campus 
Coração Eucarístico. 

Auxiliar o professor em: 
atendimento individualizado ao 
recuperando para ouvir as 
demandas e formular proposta 
de atuação em oficinas 
temáticas sobre direitos sociais: 
auxílio reclusão, trabalhistas, 
assistenciais e previdenciárias; 
grupo de discussão e/ou 
orientação aos recuperandos: 
"Diálogos" e/ou "Rodas de 
Conversa" para discutir temas 
de relevância tais como: leis, 
benefícios, Políticas Sociais e 
suas ações, dentre outros, tendo 
em vista a formação da 
cidadania do sujeito de direito e 
dever em privação de liberdade; 
contato com rede intersetorial 
via e-mail, telefonemas e/ou 
presencial com instituições, que 
têm como meta viabilizar 
direitos sociais e/ou contribuir 
para solucionar problemas 
sociais vivenciados pelos 
recuperandos e seus familiares. 
Atendimento aos familiares 
através de contato telefônico 
e/ou seminário/palestras para 
informar direitos sociais-
previdenciários e outros. 

Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa). 

Não se aplica. 
Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico e APAC Santa Luzia. 
Horário: 7h às 12h e 13h às 18h. 
Dia(s): terça e sexta-feira 
(manhã e tarde). 



 
 

Página 16 de 44 
 

Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Apague esta ideia: 
discutindo os riscos 
do cigarro com 
adolescentes e 
adultos jovens 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Fisioterapia, a 
partir do 7º período. 

Auxiliar o professor nas 
seguintes ações: 1. 
Levantamento do número de 
adolescentes tabagistas na 
escola participante e em outras 
que virão posteriormente; 2. 
Palestras e atividades 
educacionais para adolescentes: 
cerca de 500 adolescentes no 
início do projeto, com extensão 
desse número ao longo das 
atividades; confecção de um 
aplicativo para celulares; 
confecção de uma conta no 
Instagram sobre o tabagismo 
destinado ao público 
adolescente; 3. Levantamento 
dos departamentos da PUC 
Minas em que existem maior 
número de jovens funcionários 
tabagistas; 4. Palestras 
informativas e distribuição de 
jornal informativo para os 
funcionários terceirizados 
jovens da PUC Minas. 5. 
Palestras e atividades 
educacionais para pacientes e 
acompanhantes das clínicas de 
Odontologia e Fisioterapia da 
PUC Minas 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico, Escola Estadual 
Professor Moraes. Horário: as 
atividades serão executadas 
entre as 7h e 22h, dependendo 
do público alvo. Dia(s): segunda 
a quinta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Aprendizagem: 
Educar para 
aprender, Aprender 
para Trabalhar 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Ciências Contábeis, 
Administração e Ciências 
Econômicas, tanto na 
modalidade presencial 
quanto EAD, 
preferencialmente a 
partir do 4º período. 

Acolhimento dos jovens 
aprendizes; participação 
em capacitações; replicar 
o aprendizado das 
capacitações aos outros 
extensionistas não 
bolsistas; auxiliar o 
professor na realização 
das oficinas junto aos 
jovens aprendizes; 
inserção de dados para 
acompanhamento e 
monitoramento da 
execução do projeto; 
apoio na elaboração de 
material para ser aplicado 
junto aos jovens 
aprendizes; participação 
das reuniões mensais e 
outras agendadas pela 
equipe do projeto; 
elaborar relatórios 
periódicos sobre as 
atividades desenvolvidas; 
participar dos seminários, 
mesas-redondas e demais 
atividades relacionadas 
ao projeto. 

30 vagas voluntárias 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Ciências Contábeis, 
Administração e Ciências 
Econômicas, tanto na 
modalidade presencial 
quanto EAD, sem 
restrição de período. 

Acolhimento dos jovens 
aprendizes; participação em 
capacitações; auxiliar o 
professor na realização das 
oficinas junto aos jovens 
aprendizes; apoio na 
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. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico e, PUC Minas Virtual 
e, eventualmente, no CEDUC-
Virgílio Resi. Horário: 
13h00minh as 17h00minh. 
Dia(s): segunda a sexta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria de 
Comunicação da Pró-
Reitoria de Extensão 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Jornalismo, 
Publicidade e 
Propaganda, Relações 
Públicas e Cinema e 
Audiovisual, sem 
restrição de unidade ou 
período. 

Apoio nas atividades da 
Assessoria de 
Comunicação: 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 etc. 

Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa). 

Não se aplica. 
Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico. Eventualmente, 
pode ser necessário o 
deslocamento aos locais onde as 
atividades de extensão são 
desenvolvidas. Horário: 14h às 
18h. Dia(s): segunda a sexta. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria técnica a 
ocupações urbanas: 
condições 
infraestruturais 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais,. Pré-
requisitos: alunos dos 
cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia 
Civil, Geografia, Ciências 
Sociais e Serviço Social, 
com disponibilidade 
para efetuar visitas de 
campo pela manhã. 

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

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico. Horário: 10h às 12h. 
Dia(s): segunda-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria técnica a 
ocupações urbanas: 
sistemas de 
mesoestrutura 
urbana 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia 
Civil, Engenharia 
Ambiental, Geografia, 
Ciências Sociais e Serviço 
Social. 
Preferência por alunos 
que sejam do período 
noturno. 

Reunir conhecimentos 
especializados e saberes 
tradicionais na busca de 
redução dos impactos 
socioambientais associados 
aos processos de 
urbanização; fomentar e 
qualificar as práticas e 
atividades cotidianas dos 
moradores que se 
distinguem da cidade formal 
no que se refere às relações 
com a natureza e às relações 
de produção; elaborar 
estudos, planos e projetos 
urbanos colaborativos no 
que tange à mesoestrutura 
urbana; promover a 
circularidade do 
conhecimento assim gerado 
mediante aulas ou aulões, 
oficinas e mutirões. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: No Escritório de 
Integração (PUC Minas Coração 
Eucarístico) e nas ocupações 
atendidas pelas ações de 
assessoria técnica direta. 
Atividades práticas externas são 
realizadas regularmente aos 
sábados. Horários: todos os 
turnos de segunda a sexta e 
sábados eventuais das 8h às 
17h. Dia(s): segunda a sábado, 
sem prejuízo das aulas regulares 
do candidato. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria técnica a 
ocupações urbanas: 
superestruturas 
autoproduzidas 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia 
Civil, Geografia e 
Ciências Sociais. 

Disponibilidade para 
visitas as Ocupações pela 
manhã; participar da 
concepção, organização e 
realização das atividades 
previstas no projeto 
(elaboração de estudos 
colaborativos de 
tipologias arquitetônicas); 
participar de reuniões da 
equipe com o público-alvo 
e com equipes dos 
projetos relacionados; 
participar do 
monitoramento e 
avaliação do projeto; 
participar da elaboração 
de relatórios parciais e 
final;-participar de 
elaboração de artigos. 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos dos cursos de 
Arquitetura e 
Urbanismo, Engenharia 
Civil, Geografia e 
Ciências Sociais. 

Disponibilidade para visitas 
as Ocupações pela manhã; 
participar da concepção, da 
organização e da realização 
das atividades previstas no 
projeto (elaboração de 
estudos colaborativos de 
tipologias arquitetônicas); 
participar de reuniões da 
equipe do projeto, com o 
público-alvo e com as 
equipes dos projetos a este 
relacionados;- participar do 
monitoramento e da 
avaliação do projeto; 
participar da elaboração de 
relatórios parciais e final;-
participar de elaboração de 
artigos. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: Escritório de Integração 
(PUC Minas Coração Eucarístico) 
e nas ocupações atendidas pelas 
ações de assessoria técnica 
direta. Horário: 10h às 12h. 
Dia(s): segunda-feira a sexta-
feira, com eventuais alterações. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Assessoria Técnica às 
ocupações urbanas: 
Sistema Estrutural e 
Ensaios laboratoriais 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Engenharia 
Civil e Arquitetura e 
Urbanismo 

Apoiar nas atividades do 
projeto. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico. Horário: 8h às 17h. 
Dia(s): segunda a sexta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - Cartas 
e Necessidades 
Encarceradas 

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

Auxiliar o professor 
coordenador do projeto, 
voluntários (sem bolsa) e 
os seus parceiros e 
colaborados nos 
encaminhamentos e nas 
atividades desenvolvidas 
pelo projeto. 

45 vagas voluntárias 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Estar cursando: alunos 
de Psicologia (6 vagas), 
de Direito (30 vagas), de 
Teologia (2 vagas), de 
Filosofia (2 vagas) e de 
Medicina (5 vagas). 

Visitas a diferentes unidades 
prisionais; participar de curso 
sobre a realidade prisional 
brasileira e Direitos Humanos; 
ler e encaminhar respostas às 
cartas das pessoas privadas de 
liberdade remetidas à Pastoral 
Carcerária da Arquidiocese de 
BH. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Praça da 
Liberdade. Horário: 14h às 17h. 
Dia(s): sábado. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Coordenação Setorial 
de Produção 
Acadêmica e 
Publicação 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Interesse pela Extensão; 
boa redação; bom 
relacionamento 
interpessoal e disposição 
para atender ao público.  

Síntese de documentos 
(fichas de avaliação de 
cursos e de eventos; 
pequenos relatórios, etc.); 
atendimento ao público 
(telefone, e-mail, 
presencial); participação 
em reuniões e cursos 
(como suporte); entre 
outras. 

Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa). 

Não se aplica. 
Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico (prédio 30 – sala 
306). Horário: 13h às 18h. 
Dia(s): segunda a sexta 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

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 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa). 

Não se aplica. 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Ciências 
Econômicas. 

Auxiliar a professora no 
acompanhamento da execução 
do orçamento doméstico junto 
aos artesãos/artesãs e 
participem, juntamente com a 
professora, dos encontros com 
as mulheres da Fundamigo, com 
objetivo de ajudá-las a sair da 
situação de vulnerabilidade 
social e econômica extremas em 
que se encontram. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: Na Feira dos Artesãos, 
próximas à Feira das Flores, 
situada na Av. Bernardo 
Monteiro, e na Fundamigo, 
situada na Avenida dos 
Esportes, próxima à PUC Minas 
Coração Eucarístico. Horário: 9h 
às 12h e de 13h às 15h. Dia(s): 
Sexta feira e sábado. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Enriquecimento da 
aprendizagem para 
desenvolvimento de 
habilidades: crianças 
e adolescentes que 
gostam de aprender 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

6 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Engenharia de 
Controle e Automação, 
Engenharia de Energia, 
Pedagogia, Educação 
Física, Fisioterapia, 
Comunicação Social 
(Jornalismo, Publicidade 
e Propagando, Relações 
Públicas e Cinema), sem 
restrição de período. 
Alunos de Psicologia a 
partir do 7º período. 

Auxiliar a professora na 
elaboração e monitoramento 
das oficinas de conhecimento, 
às segundas-feiras, de 8h30 às 
11h30 (3 vagas) e às segundas-
feiras, de 13h30h às 17h (3 
vagas). Essas oficinas implicam 
na proposição de atividades 
utilizando os diversos 
ambientes da universidade 
(laboratórios, museu, complexo 
esportivo etc.). Além das 
oficinas de conhecimento o 
aluno deverá participar de 
supervisão semanal com a 
professora coordenadora do 
projeto. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico. Horário: 8h30 às 
11h30 OU de 13h30 às 17h. 
Dia(s): segundas e terças-feiras 
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Unidade e Nome da 
atividade de extensão 

Nº de vagas remuneradas 
(com bolsa) e pré-

requisitos para participar 
da seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados (com 
bolsa) 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários (sem 

bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana em 
que as atividades são 
desenvolvidas pelos 

alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Espaço Criança 
Esperança de Belo 
Horizonte 

3 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 20 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Para a vaga de Esporte: 
alunos de Educação 
Física, sem restrição de 
período; ter alguma 
experiência em 
atividades de Esporte. 
 
Para a vaga de 
Educação/EJA: alunos de 
Pedagogia, Serviço Social 
ou Psicologia, a partir do 
2º período, organizado, 
boa escrita e 
pontualidade. 
 
Para a vaga para de 
Educação/Biblioteca: 
alunos, a partir do 3º 
período, de Pedagogia, 
Letras, História, 
Geografia e Ciências 
Biológicas. 

1) Esporte: 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. Acompanhar 
educandos em atividades 
internas e/ou externas. 
Participar de campanhas de 
divulgação do ECEBH.  2) 
Educação/EJA (horário: 17h as 
21h): 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 (sob supervisão). 3) 
Educação/Biblioteca: Auxiliar 
nas atividades com crianças e 
adolescentes em pesquisas 
escolares de nível fundamental; 
em ações e campanhas 
educativas; atividades de 
leituras e brincadeiras infanto-
juvenis, registro de ações 
desenvolvidas na biblioteca; 
contribuir na elaboração de 
projetos desenvolvidos pela 
biblioteca. 

Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa) 

Não se aplica 
Não há vagas para o 
cadastro reserva 

Local: As atividades serão 
desenvolvidas no Espaço Criança 
Esperança de Belo Horizonte - 
Aglomerado Serra - em frente 
ao Hospital Evangélico. Horário: 
13h às 17h / 17h às 21h. Dia(s): 
segunda a sexta-feira 
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Unidade e Nome da 
atividade de extensão 

Nº de vagas remuneradas 
(com bolsa) e pré-

requisitos para participar 
da seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados (com 
bolsa) 

Nº vagas voluntárias (sem 
bolsa) e pré-requisitos 

para participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários (sem 

bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana em 
que as atividades são 
desenvolvidas pelos 

alunos 

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

Não há vagas remuneradas 
(com bolsa) 

Não se aplica 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Ser aluno dos cursos do 
Instituto de Ciências 
Humanas, da Faculdade de 
Comunicação Social ou da 
Faculdade de Psicologia. 

Participar e auxiliar nas visitas 
ao MAO para familiarização e 
compreensão da exposição e 
dos cenários do Museu; Apoiar 
os professores e alunos no 
desenvolvimento de roteiros 
para audiodescrição dos 
cenários do MAO; Realização de 
pesquisa histórica, sob 
orientação de professores, para 
identificação dos elementos 
significativos dos cenários e que 
comporão a audiodescrição; 
Apoiar a gravação do piloto da 
audiodescrião; Participar da 
divulgação dos resultados em 
publicações especializadas e 
seminários e encontros nas 
áreas de extensão e museus. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico; Museu de Artes e 
Ofícios. Horário: 8h às 12h. Dia(s): a 
ser definido. 

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

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Ciências da 
Computação e Sistemas de 
Informação, a partir do 4º 
período. 

Atualizar e incluir 
informações no banco de 
dados e no site do Núcleo e 
Direitos Humanos e Inclusão, 
bem como desenvolver 
novas ferramentas para o 
mesmo. 

Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa) 

Não se aplica 
Não há vagas para o cadastro 
reserva 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico, prédio 30 (Pró-reitoria 
de Extensão). Horário: 8h às 12h. 
Dia(s): Segunda a sexta-feira 

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

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de quaisquer 
cursos, a partir do 4º 
período. 

Auxiliar o professor nas 
atividades do NUTEI, 
acompanhamento e 
monitoramento dos projetos 
nucleados, além de apoio 
nas realizações de eventos. 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Não há pré-
requisitos. 

Auxiliar o professor nas 
atividades do NUTEI, 
acompanhamento e 
monitoramento dos projetos 
nucleados, além de apoio nas 
realizações de eventos. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico, prédio 30 (Pró-Reitoria 
de Extensão). Horário e dias da 
semana: a combinar. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - Ponto 
Jovem 

2 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Economia e 
Administração, 
preferencialmente dos 
campi Coração 
Eucarístico, Praça da 
Liberdade e São Gabriel. 

Auxiliar na produção de 
conteúdo das oficinas do 
projeto. Realizar oficinas 
junto ao público-alvo do 
projeto. 

7 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Sistemas de 
Informação (1 vaga), de 
Comunicação (2 vagas), 
de Jogos Digitais (1 
vaga), alunos de 
Economia e 
Administração (3 
alunos). 
Preferencialmente dos 
campi Coração 
Eucarístico, Praça da 
Liberdade e São Gabriel. 

Alunos de Sistemas de 
Informação, com 
conhecimento em 
WordPress ou em 
desenvolvimento mobile. 
Alunos de Comunicação para 
participação na produção de 
áudio de um jogo digital. 
Alunos de Jogos Digitais para 
manutenção de jogo digital. 
Alunos de Economia e 
Administração para 
produção de conteúdo e 
realização de oficinas 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico, PUC Minas Praça da 
Liberdade e PUC Minas São 
Gabriel e, eventualmente, nos 
parceiros do projeto. Horário: 
14h às 18h. Dia(s): a combinar. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Projeto 
Assessoramento ao 
Fórum de Entidades 
Socioassistenciais de 
Belo Horizonte 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais, 1 vaga 
remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais 
 
Pré-requisitos: 
alunos(as), a partir do 4º 
período, dos seguintes 
cursos: Serviço Social, 
Psicologia, Ciências 
Sociais e Comunicação. 

Auxiliar a equipe de 
professores no 
acompanhamento ao 
Fórum de Entidades 
socioassistenciais de Belo 
Horizonte e na 
Capacitação em 
Assistência Social. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais 
 
Pré-requisitos: 
Alunos(as) a partir do 3o 
período, matriculados 
nos seguintes cursos: 
Serviço Social, 
Psicologia, Ciências 
Sociais e Comunicação. 

Auxiliar a equipe de 
professores no 
acompanhamento ao Fórum 
de Entidades 
socioassistenciais de Belo 
Horizonte e na Capacitação 
em Assistência Social. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico. 
Vaga de 20 horas semanais: de 
segunda a sexta, no período da 
tarde. 
Vagas de 10 horas semanais: 
quinta-feira à tarde e mais um 
dia a combinar. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa de 
capacitação para 
pessoas com 
deficiência e 
reabilitados do INSS 
para o trabalho. 

3 vagas remuneradas (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Letras, a partir 
do 3º período. Ter 
alcançado um mínimo de 
80% em desempenho 
acadêmico, nos períodos já 
cursados. Ter 
disponibilidade de tempo 
para o desempenho das 
atividades requeridas. 
Desejar desenvolver 
trabalho de alfabetização e 
letramento com pessoas 
com deficiência intelectual. 
Alunos de Psicologia, sem 
restrição de período. 
Alunos de Ciência da 
Computação e Sistemas de 
Informação, a partir do 5º 
período. 

 

Diagnóstico e intervenção 
no processo de 
alfabetização e 
letramento (aluno de 
Letras). Auxílio no 
assessoramento 
psicopedagógico e 
plantão psicológico (aluno 
de Psicologia). Atualizar o 
site e alimentar banco de 
dados do programa de 
Capacitação (aluno de 
Ciência da Computação e 
Sistemas de Informação). 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Letras, a partir 
do 3º período. Ter 
alcançado um mínimo 
de 80% em desempenho 
acadêmico, nos períodos 
já cursados. Ter 
disponibilidade de 
tempo para o 
desempenho das 
atividades requeridas. 
Desejar desenvolver 
trabalho de 
alfabetização e 
letramento com pessoas 
com deficiência 
intelectual. 

Diagnóstico e intervenção no 
processo de alfabetização e 
letramento. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Letras: PUC Minas São Gabriel, 
de 8h às 12h, às terças e 
quintas-feiras. 
Psicologia: PUC Minas São 
Gabriel, de 13h às 17h, às 
segundas, quartas e sextas-
feiras. 
Ciência da Computação/ 
Sistemas de Informação: PUC 
Minas Coração Eucarístico, de 
8h às 12h ou de 13h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa Escola 
Integrada 

Fluxo contínuo - 
cadastramento. Pré-
requisitos: 
preferencialmente ser 
aluno de algum curso de 
licenciatura; ter em seu 
curso algum(a) 
professor(a) que se 
disponha a orientar os 
bolsistas (4h semanais). 

Apoio no planejamento, 
execução e avaliação das 
oficinas de diferentes 
temáticas (afeitas aos 
cursos de origem) para 
crianças e jovens - 6 a 13 
anos - da RMBH. 
Trabalho como 
socioeducador. 

Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa). 

Não se aplica. 

30 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 20 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
todos os que desejarem 
podem se inscrever. O 
fluxo é contínuo, conforme 
demanda da Prefeitura de 
BH. 

Local: Escolas públicas 
municipais de BH. Horário: 8h às 
12h ou 12h às 16h. Dia(s): 
quatro dias (quaisquer); um de 
orientação na PUC Minas. 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa Escola 
Integrada – 
Coordenação 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
ser uma pessoa de 
iniciativa, bom 
relacionamento 
interpessoal, que goste 
de trabalhar na 
Extensão. 

O(a) extensionista ficará 
responsável por contatos 
com os graduandos e 
professores vinculados ao 
Programa Escola 
Integrada, além de cuidar 
também da interface do 
Programa com o 
Observatório da Escola. 

Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa) 

Não se aplica 
Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico, na PROEX/ICA, de 
13h às 17h, de segunda a sexta-
feira. 



 
 

Página 29 de 44 
 

Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Programa 
Interagentes na 
Prevenção e 
Promoção da Saúde: 
articulações entre 
universidade, 
sociedade e civil e 
Estado para o 
enfrentamento da 
epidemia de 
HIV/Aids 

Não há vagas em oferta.  Não se aplica. 
Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa) 

Não se aplica 

Vaga remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: é desejável que o 
aluno esteja matriculado 
entre o 4º e o 7º período. É 
preciso ter disponibilidade no 
turno da tarde e ter bons 
conhecimentos em 
informática. PSICOLOGIA: 
Bons conhecimentos de 
Psicologia Social. Desejável 
experiência de estágio 
curricular ou extracurricular 
com práticas grupais. 
ENFERMAGEM: Bons 
conhecimentos de Saúde 
Coletiva. Desejável ter 
experiência curricular ou 
extracurricular com práticas 
de promoção da saúde. 
COMUNICAÇÃO SOCIAL: 
Noções de manejo de câmera 
para produção de materiais 
audiovisuais; Noções de 
edição de vídeo; 
Conhecimento básico de 
roteiro; Conhecimento de 
fotografia; Bom manejo de 
mídias sociais. 

Local: a maior parte dos 
compromissos com a equipe 
acontecerá no Programa de Pós-
graduação em Psicologia (PUC 
Minas Coração Eucarístico). 
Haverá 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. 
Horário: 13h às 18h. Dia(s): 
segunda-feira; quarta-feira e/ou 
sexta-feira. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Projeto PUC Mais 
Idade: Educação 
Permanente para a 
pessoa idosa 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Não há pré-requisitos. 

Conduzir as aulas de 
informática, ajudando e 
orientando os idosos 
juntamente com o professor. 
Ministrar oficinas com temas 
de interesse e voltados para 
os idosos. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico. Horário: 14h às 17h. 
Dia(s): Segunda-feira, Terça-
feira e Quarta-feira 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - PUC 
MINAS e COMPDEC 
Contagem em defesa 
da cidade cidadã 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

8 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Interesse em 
desenvolver atividades 
junto às comunidades 
carentes e ocupantes de 
áreas de vulnerabilidade 
e risco, realizando o 
cadastramento e 
georreferenciamento 
das habitações, além de 
trabalhos de 
conscientização e 
esclarecimentos à 
comunidade sobre os 
riscos envolvidos nas 
habitações dessas áreas. 

Participar de grupos 
formados em conjunto com 
técnicos da Defesa Civil, para 
levantar e cadastrar os locais 
de risco e vulnerabilidade no 
município, permitindo que 
se realizem o 
georreferenciamento e 
mapas temáticos referentes 
à cada uma das 
vulnerabilidades, além de 
promover a conscientização 
e esclarecimentos das 
comunidades acerca desses 
riscos e problemas 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: As atividades serão 
desenvolvidas em vários pontos 
do município de Contagem, 
onde essas áreas de 
vulnerabilidade e risco se 
situam. Horário: 8h às 13h e 12h 
às 17h. Dia(s): terças às sextas, 
pela manhã, e segundas às 
quintas, à tarde. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Qualidade de Vida 
Para Todos 

Não se aplica. Não se aplica. 

12 vagas voluntárias 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Educação 
Física, Fisioterapia, 
Psicologia e 
Fonoaudiologia. 

Auxiliar a professora 
coordenadora nas seguintes 
atividades: divulgação do 
projeto, mobilização de 
participantes, participação 
nas reuniões de 
planejamento e avaliação, 
condução das atividades 
com os alunos participantes. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Complexo Esportivo da 
PUC Minas Coração Eucarístico. 
Horário: 13h30 às 16h30. Dia(s): 
terça a sexta-feira 

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.  

Auxiliar a professora 
coordenadora nas 
seguintes atividades: 
desenvolver oficinas 
psicossociais, fazer a 
mediação e controle dos 
estagiários de outras 
disciplinas e cursos, 
desenvolver e coordenar 
as ações da Psicologia 
junto à instituição 
atendida. 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Psicologia, a 
partir do 6 período. 

Auxiliar a professora 
coordenadora nas seguintes 
atividades: desenvolver 
oficinas psicossociais, fazer a 
mediação e controle dos 
estagiários de outras 
disciplinas e cursos, 
desenvolver e coordenar as 
ações da Psicologia junto à 
instituição atendida. 

Vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de psicologia, a 
partir do 6º período. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico e FUNDAMIGO - 
Horário: 8h às 12h e 15h às 17h. 
Dia(s): Sábado e segunda-feira, 
respectivamente. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
Trabalhos Ecológicos 
de Integração Social - 
TEIAS 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

5 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Nutrição, 
Ciências Biológicas, 
Arquitetura e 
Urbanismo, e 
Comunicação Social - 
Cinema e Audiovisual 
Comunicação Social – 
Jornalismo. 

Atividades do projeto 
referentes a 
desenvolvimento de 
tecnologias sustentáveis 
relacionados ao curso de 
origem; compartilhar as 
tecnologias desenvolvidas 
pelos demais grupos; realizar 
pesquisas bibliográficas 
sobre os pilares do projeto; 
aplicação das atividades de 
compartilhamento de 
tecnologias junto a um 
público alvo em diferentes 
períodos do dia e aos finais 
de semana. Participação de 
reuniões de planejamento, 
monitoramento e avaliação 
das atividades do projeto 
(terças à noite, na PUC 
Minas Coração Eucarístico). 

Vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais, Vaga voluntária 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
não há pré-requisitos. 

Local: nos vários campi da PUC 
Minas e em escolas e 
comunidades da região 
metropolitana. Horário: Variado, 
conforme a disponibilidade do 
extensionista e das demandas 
do projeto. Dia(s): todos os dias, 
dependendo da demanda do 
público-alvo 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - 
UNIVERSIDADE 
SUSTENTÁVEL: ações 
estratégicas para 
elaboração de uma 
Agenda Ambiental do 
Departamento de 
Ciências Biológicas 
da PUC Minas (DCBio 
Sustentável) 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Disponibilidade para 
participar de reuniões 
semanais às terças-feiras, 
das 19h às 21h, e dedicação 
de 8 horas semanais no 
Centro de Integração para a 
Sustentabilidade Ambiental 
- CISAL (Prédio 60), nos 
períodos da manhã e/ou 
tarde.  
Desejável: Experiência 
anterior com ações de 
educação ambiental e 
educação para a 
sustentabilidade; 
Experiência anterior com 
tecnologias sustentáveis; 
Habilidade com 
ferramentas de design, 
comunicação e marketing; 
e Conhecimento na área 
ambiental, de 
sustentabilidade, de gestão 
de recursos hídricos e de 
resíduos sólidos. 

Apoiar no 
desenvolvimento de 
tecnologias sustentáveis e 
iniciativas de educação 
ambiental a serem 
aplicadas na Universidade 
e nas comunidades do 
entorno, de acordo com 
os eixos temáticos do 
projeto (Água, 
Biodiversidade e 
Conservação, Clima e 
Energia, Educação e 
Comunicação, Resíduos); 
Contribuir na elaboração 
de Planos, Divulgação e 
de Comunicação e 
Marketing; Auxiliar na 
formulação de relatórios 
parciais e final e produção 
técnica e bibliográfica; 
Apresentação de 
seminários temáticos; 
Participação no Seminário 
de Extensão da PUC 
Minas. 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Disponibilidade para 
participar de reuniões 
semanais às terças-feiras, 
das 19h às 21h, e dedicação 
de 8 horas semanais no 
Centro de Integração para a 
Sustentabilidade Ambiental 
- CISAL (Prédio 60), nos 
períodos da manhã e/ou 
tarde.  
Desejável: Experiência 
anterior com ações de 
educação ambiental e 
educação para a 
sustentabilidade; 
Experiência anterior com 
tecnologias sustentáveis; 
Habilidade com 
ferramentas de design, 
comunicação e marketing; 
e Conhecimento na área 
ambiental, de 
sustentabilidade, de gestão 
de recursos hídricos e de 
resíduos sólidos. 

Apoiar no desenvolvimento 
de tecnologias sustentáveis e 
iniciativas de educação 
ambiental a serem aplicadas 
na Universidade e nas 
comunidades do entorno, de 
acordo com os eixos 
temáticos do projeto (Água, 
Biodiversidade e 
Conservação, Clima e 
Energia, Educação e 
Comunicação, Resíduos); 
Contribuir na elaboração de 
Planos, Divulgação e de 
Comunicação e Marketing; 
Auxiliar na formulação de 
relatórios parciais e final e 
produção técnica e 
bibliográfica; Apresentação 
de seminários temáticos; 
Participação no Seminário de 
Extensão da PUC Minas. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas Coração 
Eucarístico - Prédios 37 (CEIVA), 
60 (CISAL), Mata da PUC Minas, 
Horta Universitária, Estufa / 
Sementeira e Composteira. 
Comunidades do entorno 
imediato do campus Coração 
Eucarístico da PUC Minas. 
Horário: 8h às 12h; 14h às 18h; 
19h às 21h (reuniões quinzenais 
com a equipe). Dia(s): Segunda a 
sexta-feira 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

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 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos dos cursos de 
Engenharia da PUC 
Minas. 

Auxiliar o professor 
coordenador nas seguintes 
atividades: Acompanhamento, 
escolha e preparação de 
conteúdos e métodos a serem 
utilizados em aula, preparação 
dos materiais didáticos em 
Power Point, preparação das 
aulas práticas, orientação aos 
alunos em aulas, 
acompanhamento do 
aproveitamento dos alunos, 
participação em aulas, 
elaboração de relatórios 
semanais, publicações e 
participação em eventos. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Laboratório de Robótica 
da PUC Minas Coração 
Eucarístico. Galpão 10. Horário: 
14h às 19h. Dia(s): segunda a 
sexta-feira 

CORAÇÃO 
EUCARÍSTICO - Vila 
Fátima: Projeto de 
Intervenção Social 

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Sistemas de 
Informação, 
Ciências da Computação, 
Jogos Digitais, Engenharia 
da Computação, a partir do 
1º período (exceto o último 
período), que desejem se 
envolver com o processo 
de ensino/aprendizagem. 
Disponibilidade para o 
turno da manhã. 

Com apoio do professor, o 
aluno deverá conduzir 
oficinas de informática junto 
à comunidade adulta, 
atendida pelo Projeto. A 
atividade pressupõe 
também: preparação das 
oficinas; confecção de 
material pedagógico; 
participação nas reuniões de 
formação / capacitação 
propostas; elaboração de 
relatórios mensais; 
participação na elaboração 
de artigo com resultados.  

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Sistemas de 
Informação, Ciências da 
Computação, Jogos Digitais, 
Engenharia da 
Computação, a partir do 1º 
período (exceto o último 
período), que desejem se 
envolver com o processo 
de ensino/aprendizagem. 
Disponibilidade para o 
turno da manhã. 

Com apoio do professor / 
orientador, o aluno deverá 
conduzir oficinas de informática 
junto à comunidade adulta 
atendida pelo Projeto. A 
atividade pressupõe também: 
preparação das oficinas; 
confecção de material 
pedagógico; participação nas 
reuniões de formação / 
capacitação propostas; 
elaboração de relatórios 
mensais; participação na 
elaboração de artigo com 
resultados da atividade.  

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: As atividades serão 
realizadas no Projeto de 
Extensão Vila Fátima, que 
funciona em Justinópolis, 
distrito de Ribeirão das Neves. 
Horário: 8h30 às 11h30. Dia(s): 
Duas manhãs - ainda a definir 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

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

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos, a partir do 5º 
período, dos cursos de 
Fisioterapia, 
Odontologia e Nutrição. 

Auxiliar o professor 
coordenador nas seguintes 
atividades: Capacitação dos 
colegas (aulas e discussão de 
casos) de acordo com sua 
área de atuação; capacitação 
da equipe de enfermagem 
da unidade, de acordo com a 
demanda local; orientação 
às puérperas e seus 
familiares; desenvolvimento 
de pesquisa paralela ao 
projeto. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Fundação Hospitalar 
Nossa Senhora de Lourdes - 
Município de Nova Lima. 
Horário:13h às 17h. Dia(s): Cada 
aluno irá ao hospital uma vez 
por semana, mas o projeto 
cobrirá de segunda a sexta-feira. 

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

2 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Fisioterapia. 
Ter cursado ou estar 
cursando as disciplinas 
de: Cinesioterapia, RTM, 
Cardiologia ou 
Pneumologia. 

Auxiliar o prof. nas 
atividades: preparar e 
direcionar oficinas na sala de 
espera. Manter contato com 
professores envolvidos e 
com a Clínica memorial. 
Controlar a frequência dos 
voluntários. Direcionar a 
coleta de dados dos 
pacientes. Preparar e manter 
a descrição das oficinas 
prescritas no diário de 
bordo. Enviar e-mail e 
auxiliar nas reuniões (ata). 
Participar seminário de 
extensão. 

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

Auxiliar a construção de 
todas as oficinas, participar 
efetivamente das oficinas na 
sala de espera, auxiliar na 
coleta de informações dos 
pacientes, manter 
frequência semanal, 
participar das reuniões. 
Participar do seminário de 
extensão. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Na Clinica Memorial 
Radioterapia na cidade de Poços 
de Caldas - MG. Horário: 14h30 
às 15h30. Dia(s): terça, quarta e 
quinta. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

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

3 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Psicologia, a 
partir do 2º período 

Auxiliar o professor no 
planejamento das 
atividades semanais. 
Orientar o seu grupo de 
extensionistas sobre o 
desenvolvimento das 
atividades. Aplicar a 
atividade na escola 
semanalmente. Realizar 
os resumos, análises de 
dados obtidos. 

10 vagas voluntárias 
(sem bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Psicologia, a 
partir do 2º Período 

Participar no grupo de 
extensionistas para 
planejamento das atividades, 
conforme a oficina 
escolhida. Aplicar a atividade 
na escola semanalmente. 
Realizar os resumos, análises 
de dados obtidos. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas Poços de 
Caldas e escolas municipais, a 
depender da oficina escolhida. 
Horário: 13h às 17h. Dia(s): 
Segundas às quintas-feiras 

POÇOS DE CALDAS - 
Educação cidadã: 
formação para o bem 
viver 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

10 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Disponibilidade de 
horário, uma vez por 
semana, para 
acompanhar as atividades 
e senso de 
responsabilidade. Pró-
atividade também é 
importante. 

Auxiliar o professor nas 
atividades desenvolvidas e 
formuladas pelo grupo de 
voluntários. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Na Associação Crescendo 
em Fraternidade e na PUC 
Minas Poços de Caldas. Horário: 
14h às 15h30 e uma tarde por 
mês na PUC Minas Poços de 
Caldas a combinar. Dia(s): terça-
feira. 

POÇOS DE CALDAS - 
Luz, Câmera, Escola: 
Inserção dos 
dispositivos móveis 
nos processos 
pedagógicos 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Publicidade e 
Propaganda. 

Auxiliar o professor 
coordenador nas seguintes 
atividades: oficina nas escolas; 
entrevista com os 
participantes, contato com as 
escolas, atualização de redes 
sociais. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Escolas de ensino 
fundamental e médio em Poços 
de Caldas. Horário: 13h às 18h. 
Dia(s): segunda a sexta. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

POÇOS DE CALDAS – 
Projeto 
Intergeracional 
Sacudindo a 
Memória: recontando 
histórias, resinificando 
memórias e 
aproximando gerações 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

1 vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Propaganda e 
Publicidade, a partir do 
4º período. 

Auxiliar o professor no 
registro fotográfico e 
audiovisual dos encontros e 
entrevistas, controle e 
reservas de materiais, na 
edição de material, na 
divulgação e identidade 
visual do Projeto. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas Poços de 
Caldas. Horário: 13h às 17h. 
Dia(s): quartas- feiras 

POÇOS DE CALDAS - 
Respira-Ações 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 
Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa) 

Não se aplica 

Vaga voluntária (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Fisioterapia, a 
partir do 5º período. 

Local: PUC Minas em Poços de 
Caldas. Horário: 13h30 às 
15h30. Dia(s): Segunda e quarta-
feira 

POÇOS DE CALDAS - 
Sou + Conectado 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 
Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa) 

Não se aplica 

Vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais, Vaga 
remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: alunos de 
Ciência da Computação. 

Local: PUC Minas em Poços de 
Caldas. Horário: 13h30 às 
17h30. Dia(s): segunda a sexta 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

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

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

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

Auxiliar o professor 
semanalmente nas oficinas 
sobre higiene pessoal; 
integração grupal; 
integração dos moradores da 
Vila com seus familiares e 
amigos; trabalhar a memória 
através de oficinas e jogos; 
ajudar no passeio em pontos 
turísticos de Poços de 
Caldas; trabalhar a 
humanização e acolhimento 
com os profissionais que 
lidam com os idosos; Criar 
um coral musical com os 
idosos e ajudar na ampliação 
da horta. 

Vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais.  Pré-requisitos: 
alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Vila Vicentina Elvira Dias. 
Horário: 8h às 11h / 14h às 17h. 
Dia(s): Segunda-feira a sábado 

SÃO GABRIEL - 
Articulando Redes 
Fortalecendo 
Comunidades 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Psicologia 

Auxiliar a professora 
coordenadora nas seguintes 
atividades: 
Acompanhamento das 
comunidades, Participação 
em reuniões de equipe e 
Elaboração de relatórios. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Nas comunidades da Vila 
Cemig e/ou São Gabriel e/ou 
Tupi Lajedo e na PUC São 
Gabriel. Horário: 13h às 18h. 
Dia(s): terças-feiras (fixo) e mais 
uma ou duas tardes a combinar. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

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

1 vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Administração, 
Psicologia (a partir do 5º 
período); Jornalismo (a 
partir do 5º período) e 
Publicidade e propaganda 
(a partir do 5º período) 

Apoio na elaboração e 
condução de oficinas; 
elaboração de relatório. 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Administração, 
Psicologia (a partir do 5º 
período); Jornalismo (a 
partir do 5º período) e 
Publicidade e propaganda 
(a partir do 5º período). 

Apoio na elaboração e 
condução de oficinas; 
elaboração de relatório. 

Alunos que atendam os 
pré-requisitos das vagas 
ofertadas. 

Local: CEDUC (bairro Heliópolis); 
Projeto Vila Fátima (Justinópolis) 
ou Projeto Providência (Vila 
Maria). Horário: 13h às 17h. 
Dia(s): a definir, por isso pede-se 
disponibilidade para o turno da 
tarde. 

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

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais com apoio de 
transporte/passagem. Pré-
requisitos: alunos de 
Direito, a partir do 7º 
período; alunos de 
Comunicação Social, a 
partir do 4º período; alunos 
de Psicologia, a partir do 7º 
período. Desejável 
experiência ou interesse 
por trabalho comunitário, 
movimentos sociais, 
direitos humanos e 
mediação de conflitos. 

Colaborações em ações 
comunitárias, mobilizações 
sociais, educação em direitos 
humanos, mediações de 
conflitos. 

Vaga voluntária. Pré-
requisitos: alunos de 
Psicologia, Direito, Serviço 
Social, Comunicação Social, 
Administração, Pedagogia, 
sem restrição de período. 
Ter experiência em trabalho 
social e comunitário e/ou 
movimentos sociais e 
políticos; ter interesse e/ou 
identificação (mesmo sem 
experiência) com trabalho 
social e comunitário e/ou 
movimentos sociais e 
políticos; ter disponibilidade 
para atuação nos dias e 
horários exigidos. 

Local: PUC Minas São Gabriel (terça 
à tarde), Fundação Metodista 
(quinta à tarde), Projeto MEDIAR 
Polícia Civil em núcleos de Policia 
Civil de BH (um turno da semana, 
manhã ou tarde), Inserção na rede 
social do Jardim Felicidade (terças à 
tarde), Inserção na rede social do 
São Gabriel (quartas à tarde), 
Inserção em movimento 
socioambiental no bairro Ribeiro de 
Abreu (terças à tarde). O aluno 
optará por uma das atividades. 
Horário: 13h30 às 16h30, com uma 
alternativa de um dia para o turno 
da manhã. Dia(s): Terças, quintas e, 
no mínimo, mais um turno de um 
dia conforme o interesse do aluno. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

SÃO GABRIEL - O 
Brincar e o 
desenvolvimento 
psicomotor: 
intervenções 
psicossociais na 
infância 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

3 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Psicologia, 
Disponibilidade para 
atuação com crianças 
(manhã ou tarde); 
Habilidade para leitura e 
escrita. 

Auxiliar a prof.ª coordenadora 
nas seguintes atividades: 
atuação em campo por um 
dia/período da semana; 
Participação em atividades de 
registro (diários de campo), 
Participação em reunião de 
equipe, Redação de ata de 
reunião, Planejamento de 
oficinas psicomotoras com as 
crianças, Planejamento de 
oficinas com educadores. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Unidades de educação 
infantil localizadas na região da 
PUC Minas São Gabriel. Horário: 
8h às 11h e/ou 14h às 16h. 
Dia(s): terça a sexta-feira 

SÃO GABRIEL - 
Produção 
Audiovisual: Diálogos 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

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

Auxiliar a professora 
coordenadoras na produção, 
redação, reportagem, 
filmagem e edição de VTs. 
Também cabe aos alunos a 
publicização do projeto por 
meio das redes sociais. 

Vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos, a partir do 4º 
período, de Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda 
e 
Produção Multimídia. 

Local: As reuniões com a 
coordenação e a produção e 
edição dos VTs acontecem na 
PUC Minas São Gabriel. As 
reportagens serão realizadas 
nos locais onde acontecem os 
projetos/ ações de extensão. 
Horário: Manhã e tarde. 
Principalmente no período da 
tarde. Dia(s): segunda a sexta 

SÃO GABRIEL - 
Programação de 
Robôs Didáticos 

2 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos do Instituto de 
Ciências Exatas e 
Informática. 

Auxiliar os professores do 
projeto nas seguintes 
atividades: organizar a 
documentação do 
projeto, ministrar oficinas 
de programação de robôs. 

Não há vagas voluntárias 
(sem bolsa) 

Não se aplica 

Vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
não há pré-requisitos. 

Local: PUC Minas São Gabriel e 
Projeto Vila Fátima em 
Justinópolis (Ribeirão das 
Neves). Horário: 13h às 18h. 
Dia(s): segunda a quinta. 
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Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

SÃO GABRIEL - PUC 
Mais Idade São 
Gabriel 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

4 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Atividade 1: Alunos de 
Psicologia e Direito. 
Atividade 2: Alunos de 
Engenharia de 
Computação , Sistemas 
da Informação e Jogos 
Digitais 

Auxiliar o professor 
coordenador do projeto nas 
seguintes atividades: 
Atividade 1: Realizar oficinas 
e dinâmicas sobre as 
questões relacionadas ao 
envelhecimento e qualidade 
de vida. Atividade 2: Realizar 
oficinas de informática 
básica. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: PUC Minas São Gabriel. 
Horário: 13h às 18h. Dia(s): 
terça-feira e quinta-feira 

SÃO GABRIEL - 
Sonoro Despertar 

2 vagas remuneradas 
(com bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Psicologia 

Auxiliar a professora 
coordenadora nas 
seguintes atividades: 
realização de oficinas 
psicossociais com crianças 
e adolescentes do 
projeto, elaboração de 
relatórios e 
planejamentos e 
Participação em 
supervisões. 

2 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Psicologia 

Auxiliar a professora 
coordenadora nas seguintes 
atividades: realização de 
oficinas psicossociais com 
crianças e adolescentes do 
projeto, elaboração de 
relatórios e planejamentos e 
Participação em supervisões. 

Alunos que atendam aos 
critérios para as vagas 
disponibilizadas. 

Local: Projeto Sonoro Despertar, 
no bairro Maria Goreti. Horário: 
18h às 21h. Dia(s): segunda, 
terça ou quarta-feira 



 
 

Página 42 de 44 
 

Unidade e Nome da 
atividade de 

extensão 

Nº de vagas 
remuneradas (com 

bolsa) e pré-requisitos 
para participar da 

seleção 

Atividades que serão 
realizadas pelos 

alunos remunerados 
(com bolsa) 

Nº vagas voluntárias 
(sem bolsa) e pré-

requisitos para 
participar da seleção 

Atividades serão realizadas 
pelos alunos voluntários 

(sem bolsa) 

Vagas para o Cadastro 
Reserva 

Local, horário e dias da semana 
em que as atividades são 

desenvolvidas pelos 
alunos 

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

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

5 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
Alunos de Engenharia de 
Computação, Sistemas 
de Informação, 
Tecnologia em Jogos 
Digitais, Ciência da 
Computação, Psicologia, 
Engenharias, Letras. 

Auxiliar o prof. nas seguintes 
atividades: Curso Informática 
Básica e Internet; Curso de 
Manutenção e Reciclagem 
de Computadores; Curso de 
Criação de Personagens em 
Jogos Digitais; Curso de 
Inglês Básico; Curso de Inglês 
Intermediário e 
Criação/renovação dos 
materiais didáticos. Obs.: 
Aceitamos sugestões dos 
próprios voluntários para a 
realização de outras 
atividades/cursos que eles 
estiverem aptos. 

Vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas semanais, 
Vaga remunerada (com 
bolsa) de 20 horas semanais. 
Pré-requisitos: Alunos de 
Engenharia de Computação, 
Sistemas de Informação, 
Tecnologia em Jogos 
Digitais, Ciência da 
Computação, Psicologia, 
Engenharias, Letras. O 
projeto está aberto a outras 
áreas, desde que tenham 
um acompanhamento de 
um professor da respectiva 
área. 

Local: PUC Minas São Gabriel. 
Existem atividades que poderão 
ser executadas na comunidade 
do bairro São Gabriel (Centro 
Social N.S. da Anunciação - Rua 
Cacimba de Areia, 201). Horário: 
13h30 às 17h30 e 18h às 20h. 
Dia(s): de segunda a quinta-feira 

SÃO GABRIEL - 
Telecentro Ribeiro de 
Abreu 

Não há vagas 
remuneradas (com 
bolsa) 

Não se aplica 

5 vagas voluntárias (sem 
bolsa) de 10 horas 
semanais. Pré-requisitos: 
alunos de Engenharia de 
Computação, Sistemas 
de Informação, 
Tecnologia em Jogos 
Digitais, Ciência da 
Computação, Psicologia, 
Engenharias, Letras, 
Administração. 

Auxiliar o professor nas 
seguintes atividades: Curso 
de Informática Básica e 
Internet; Curso de 
Manutenção e Reciclagem 
de Computadores; Curso de 
Criação de Personagens em 
Jogos Digitais; Curso de 
Inglês Básico; Curso de Inglês 
Intermediário 

Vaga remunerada (com 
bolsa) de 10 horas 
semanais, Vaga 
remunerada (com bolsa) 
de 20 horas semanais. Pré-
requisitos: alunos de Eng. 
de Computação, Sistemas 
de Informação, Tecnologia 
em Jogos Digitais, Ciência 
da Computação, Psicologia, 
Engenharias, Letras, 
Administração. 

Local: Rua Remi Pereira Lopes, 
140. Bairro Ribeiro de Abreu. 
Horário: 13h30 às 17h30. Dia(s): 
A maioria de segunda a sexta-
feira, algumas turmas em dias 
alternados. 
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6. RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no site da Pró-Reitoria de Extensão (www.pucminas.br/proex) no dia 13 de julho 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 11 de julho 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, 01 de junho de 2016. 
Pró-reitoria de Extensão 

PUC Minas 

http://www.pucminas.br/proex
http://www.pucminas.br/proex
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ERRATAS: 
 
02/06/2016: inclusão das informações sobre a Formação em Extensão na PUC Minas Arcos (Item 4); vagas para o projeto de extensão ARCOS - Programa de 
Jogos Digitais para Adultos e Idosos e sobre as vagas do projeto de extensão SÃO GABRIEL – Sonoro Despertar (Item 5). 
03/06/2016: inclusão das vagas da PUC Minas Barreiro para o projeto de extensão Retratos do Cotidiano. 
10/06/2016: o projeto de extensão Educação Financeira para jovens em situação de vulnerabilidade social é vinculado à PUC Minas São Gabriel e não à PUC 
Minas Coração Eucarístico como informado anteriormente. 
14/06/2016: inclusão das vagas voluntárias (com apoio de transporte) para o projeto de extensão SÃO GABRIEL - MeDH & Ação Comunitária: Mediação, 
Direitos Humanos e Ação Comunitária. Retificação das vagas remuneradas e voluntárias do projeto de extensão CORAÇÃO EUCARÍSTICO - Qualidade de Vida 
Para Todos. 
15/06/2016: inclusão das vagas do setor da PROEX CORAÇÃO EUCARÍSTICO - Núcleo de Tecnologia e Inovação (NUTEI) da PROEX. Edição dos pré-requisitos 
das vagas voluntárias do projeto de extensão CONTAGEM - Programa Espaço Dignidade e Cidadania. 
23/06/2016: alteração da data de Formação em Extensão na PUC Minas Arcos. Definição da sala onde será ministrada a Formação. 


