PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

SEGUNDA CHAMADA DA SELEÇÃO AMPLIADA DE ALUNOS PARA PREENCHIMENTO
DE VAGAS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 2017
Estão abertas as inscrições para a SEGUNDA CHAMADA do processo seletivo de alunos para atuar em programas e projetos de extensão, nas unidades/campi, bem como
nas coordenações e setores da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). O candidato deverá se inscrever pela internet, por meio do link apontado no item 2.1 desta Chamada, do
dia 29 de março de 2017 até às 23 horas e 59 minutos do dia 05 de abril de 2017, horário de Brasília. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas oferecidas
para o 1º semestre de 2017, podendo se prorrogar para o 2º semestre do mesmo ano, nas ações de extensão listadas no quadro do ANEXO 1 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, Praça da Liberdade e São Gabriel.
1.2 As vagas em oferta para cada ação de extensão serão para beneficiários ou não de bolsas. Os(as) candidatos(as), necessariamente, devem ser alunos(as) da PUC Minas.
2. INSCRIÇÕES
2.1 Serão aceitas somente inscrições online. Clique aqui e preencha o formulário de inscrição online.
2.2 Os(as) candidatos(as) deverão preencher o formulário eletrônico no período de 29 de março de 2017 até as 23 horas e 59 minutos do dia 05 de abril de 2017, horário
de Brasília. A inscrição é gratuita. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos da PUC Minas.
2.3 O(A) candidato(a) poderá se inscrever em apenas 1 (uma) vaga oferecida e, na inscrição, deverá informar para qual vaga deseja concorrer.
2.4 A ausência de dados ou o preenchimento incorreto da ficha de inscrição poderão acarretar o indeferimento do pedido de inscrição.
2.5 A PROEX / PUC Minas não se responsabiliza por inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
3. SELEÇÃO
3.1 Os(as) candidatos(as) que se inscreverem para o processo seletivo das vagas de extensão da PUC Minas, para atuação em 2017, deverão cumprir as seguintes etapas:
a. Fazer inscrição online, de acordo com as informações acima explicitadas (item 2).

b. Participar da Formação em Extensão no dia 7 de abril de 2017 (verificar o horário e local, conforme o item 4). A participação em tempo integral na Formação em
Extensão é pré-requisito para continuar no processo seletivo.
c. Entregar, no dia da Formação em Extensão, à equipe indicada no local, cópia do 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.
d. Elaborar uma Carta de Intenção em formulário específico, no horário da formação. O professor palestrante dará as instruções aos candidatos.
e. Participar de entrevista com o professor coordenador da atividade de extensão entre os dias 17 e 18 de abril de 2017. 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.
f. A participação nesta formação terá validade para o segundo semestre de 2017.
4. QUADRO DE HORÁRIOS PARA A FORMAÇÃO
CAMPUS/UNIDADE

DIA

LOCAL

HORÁRIO

BARREIRO

07/04/2017 (sexta feira)

Auditório do prédio 2

16h

BETIM

07/04/2017 (sexta feira)

Prédio 2, sala 312

10h30

CONTAGEM

07/04/2017 (sexta-feira)

Prédio 7 – Sala 112

10h30

CORAÇÃO
EUCARÍSTICO

07/04/2017 (sexta feira)

Prédio 30 - Teatro João Paulo II

10h30
14h
17h

SÃO GABRIEL

07/04/2017 (sexta feira)

Sala Multimeios 30

14h

SERRO

07/04/2017 (sexta feira)

Sala da Extensão

14h

5. DAS VAGAS
5.1 Os candidatos devem ficar atentos aos locais de realização das atividades de extensão, bem como dos pré-requisitos. Ver ANEXO I.
6. RESULTADOS
6.1. Os resultados serão divulgados no site da Pró-Reitoria de Extensão (www.pucminas.br/proex) no dia 30 de abril de 2017.

7. CONTRATAÇÃO
7.1 A contratação dos(as) aprovados(as) neste processo seletivo se dará a partir da solicitação de cada Coordenador de projeto/atividade de extensão, Setor ou
Coordenação de Extensão das Unidades e Campi, que deverá ser encaminhada ao setor Administrativo da PROEX até o dia 19 de abril de 2017, para início das
atividades no dia 2 de maio ou posteriormente, de acordo com os trâmites da Universidade.
7.2 Valor da bolsa:
a. 20 horas semanais: R$440,00
b. 10 horas semanais: R$220,00
c. O(a) aluno(a) sem bolsa 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, 29 de abril de 2017.
Pró-Reitoria de Extensão PUC Minas

ANEXO I
VAGAS NÃO PREENCHIDAS NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DA PUC MINAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
NOME DA ATIVIDADE DE
EXTENSÃO
BARREIRO
Desenvolvimento de portfólio
de tecnologia digital para apoio
a gestão, monitoramento,
avaliação e suporte aos
projetos extensionistas da
Unidade PUC Minas Barreiro
Coordenadora: Profa. Cleia
Márcia Gomes Amaral
BETIM
Juizado de Conciliação –
parceria entre PUC Minas
Betim e TJMG
Coordenadora: prof.ª Glays de
Fátima Silva Guerra
BETIM
Lições da Terra - Projeto
interdisciplinar de direitos
étnicos
Coordenador: Prof. Ricardo
Ferreira Ribeiro
CONTAGEM
Orquestra Jovem, a
Socialização por meio da
Música
Coordenadora: Profa. Débora
Maria David da Luz

Nº DE
VAGAS COM
BOLSA

Nº VAGAS
SEM BOLSA

PRÉ-REQUISITOS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS ALUNOS

LOCAL DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELOS ALUNOS

9 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos do curso de
Sistemas de Informação e
de Engenharia, a partir do
o
2 período

Análise e prospecção de tecnologias
Elaboração de banco de dados
Desenvolvimento de atividades de uso das tecnologias

PUC Minas Barreiro.
Laboratório do curso de
Sistemas de Informação

12 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos do curso do Direito
do 1º ao 6º período.

Atendimento ao público, palestra e organização dos serviços.

Prédio do SAJ da PUC
Minas Betim

–

3 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos de Ciências Sociais,
Ciências Biológicas (Betim
e Belo Horizonte),
Arquitetura e Urbanismo
(Coração Eucarístico),
História, Geografia e
Direito (Praça da
Liberdade), sem restrição
de período.

Realização de trabalho de campo junto às comunidades quilombolas e
sistematização de informações.

O trabalho de campo será
desenvolvido em
comunidades quilombolas
e as demais atividades na
PUC Minas, em especial,
no Coração Eucarístico.

–

1 vaga (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos de Serviço Social ou
Psicologia, a partir do 4º
período, sem restrição de
unidade/campi

Entrevistas com crianças adolescentes e famílias;
Construção de diagnóstico do perfil dos jovens e famílias;
Acompanhamento das situações de maior vulnerabilidade;
Reuniões com as equipes;
Sistematização da prática extensionista, dentre outras.

PUC Minas Contagem

9 vagas (com
bolsa) de 10
horas semanais

–

NOME DA ATIVIDADE DE
EXTENSÃO
CONTAGEM
Programa Espaço, Dignidade e
Cidadania
Coordenador: Prof. Jeferson
Pinto Batista

CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Assessoria técnica a
ocupações urbanas:
processos autônomos de
urbanização
Coordenadora: Profª
Viviane Zerlotini da
Silva

CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Assessoria direta a ocupações
urbanas - terra, água e festa
na Irmandade dos Carolinos,
no Bairro Aparecida, em Belo
Horizonte
Coordenadora Profª Denise
Pirani

Nº DE
VAGAS COM
BOLSA

–

–

–

Nº VAGAS
SEM BOLSA
10 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais
10 vagas (sem
bolsa) de 20
horas semanais

3 vagas (sem
bolsa) de 10/20
horas semanais

3 vagas (sem
bolsa) de 10/20
horas semanais

PRÉ-REQUISITOS

Empatia para lidar com o
público adolescente
Alunos dos Cursos de
Arquitetura e Urbanismo e
de Comunicação (Cinema,
Publicidade e Propaganda,
Relações Públicas) da PUC,
com conhecimentos em
técnicas de fotografia,
diagramação em diferentes
plataformas, facilidades
com escrita científica e
programação visual.
Ter disponibilidade para
visitas de campo durante a
semana e, eventualmente,
aos finais de semana.
Alunos dos Cursos de
Arquitetura e Urbanismo.
Facilidade com leitura e
escrita, curiosidade para
técnicas alternativas da
construção civil, habilidade
com o trabalho em equipe,
afinidade com processos
autônomos de construção.
Ter disponibilidade para
visitas de campo durante a
semana e, eventualmente,
aos finais de semana.

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS ALUNOS

LOCAL DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELOS ALUNOS

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

PUC Minas Contagem

Registrar atividades e tratar o material produzido, diagramar para/em
diferentes mídias, sintetizar (em textos ou imagens), auxiliar na
programação visual da produção do Escritório de Integração.

Escritório de Integração,
Curso de Arquitetura e
Urbanismo da PUC Minas
Coração Eucarístico – sala
110 do prédio 47.
Ocupações da Região
Izidora.

Ler e escrever sobre as técnicas produzidas, organizar oficinas e aplicar,
pesquisar sobre possibilidades alternativas de intervenção, registrar as
atividades em relatórios e as ações que se fizeram a partir destas.

Escritório de Integração,
Curso de Arquitetura e
Urbanismo da PUC Minas
Coração Eucarístico – sala
110 do prédio 47.
Irmandade Carolinos no
Bairro Aparecida.

NOME DA ATIVIDADE DE
EXTENSÃO
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Coordenação Setorial de
Cursos, Eventos e Seleção
Ampliada
Coordenadora: Profa. Doris
Sanabio

CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Educação Esportiva
Coordenadora: Profa. Márcia
Campos Ferreira

CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Enriquecimento da
Aprendizagem para
Desenvolvimento de
Habilidades
a
Coordenadora: Prof . Karina
Fideles Filgueiras

Nº DE
VAGAS COM
BOLSA

–

Nº VAGAS
SEM BOLSA

2 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

1 vaga (com
bolsa) de 10
horas semanais,
para atuar com a
temática de
Danças para o
público de
adultos
1 vaga (com
bolsa) de 10
horas semanais,
para atuar com a
temática de
Futebol (préequipes) para o
público de 11 a
13 anos

–

–

4 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

PRÉ-REQUISITOS

Alunos do curso de
Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Relações
Públicas

Ser graduando de
Educação Física;
Possuir vivência com as
temáticas a serem
desenvolvidas;
Ter cursado alguma
disciplina que aborde a
temática a ser
desenvolvida

Não há restrição de curso
ou período

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS ALUNOS

LOCAL DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELOS ALUNOS

Planejar e executar ações de divulgação dos eventos e cursos da
Extensão, além de apoiar na organização de cursos, eventos e de
Seleção Ampliada da Extensão

PUC Minas Coração
Eucarístico
Sala 320 do Prédio 30

O extensionista será responsável por realizar o planejamento, execução
e avaliação das atividades, participar das reuniões semanais de
avaliação, produzir registros das atividades por meio da elaboração de
relatórios.

PUC Minas Coração
Eucarístico - Complexo
Esportivo

Planejamento, acompanhamento e avaliação de oficinas de
conhecimento de acordo com sua área de aprendizagem e supervisões
semanais com a coordenação e demais monitores

PUC Minas Coração
Eucarístico
Segundas, de 8h30 às
11h30 OU de 13h30 às
17h (oficinas de
conhecimento com as
crianças) e às quintas, de
15h às 17h30 (supervisão
com a coordenação do
projeto)

NOME DA ATIVIDADE DE
EXTENSÃO

CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Escola Integrada
Coordenadora
Profa. Mariana Guedes Raggi
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
IDEIAS Incubadora de
Desenvolvimento Econômico
com Inovação Ambiental e
Social Coordenador: Osvaldo
Maurício de Oliveira
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
NDHI – Núcleo de Direitos
Humanos e Inclusão da PROEX
Coordenadora: Prof.ª Carolina
Resende
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Projeto Laços
a
Coordenadora: Prof . Aline
Aguiar Mendes Vilela
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Providência na Comunidade
Coordenadora
a
Prof . Sandra Maria Freitas
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
PUC Minas e COMPDEC
Contagem, em defesa da
cidade cidadã
Coordenador: Prof. Francisco
Alves Guimaraes

Nº DE
VAGAS COM
BOLSA

LOCAL DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELOS ALUNOS

Nº VAGAS
SEM BOLSA

PRÉ-REQUISITOS

–

Alunos regularmente
matriculados nos cursos de
licenciatura e bacharelado
do Instituto de Ciências
Humanas que estejam
o
o
cursando entre o 3 e 7
períodos

Apoio às atividades de Extensão da Escola Integrada e do Programa
Novo Mais Educação

Prédio 6, sala123 da PUC
Coração Eucarístico

Alunos de todos os cursos

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

PUC Minas Betim.
Dias e horários a
combinar.

–

01 vaga (sem
bolsa) de 10
horas semanais /
tarde

Alunos da Psicologia

Acompanhar as atividades do setor

PUC Minas Coração
Eucarístico – Prédio 30
(PROEX)

–

2 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos de Psicologia da
PUC Minas Coração
Eucarístico ou São Gabriel
o
a partir do 5 período

Realização de oficinas cidadãs; participação em reunião do CREAS e
a
a
reuniões de supervisão nas 5 e nas 6 feiras de 14h às 17h.

PUC Minas Coração
Eucarístico

–

6 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos da Faculdade de
Comunicação e Artes, sem
restrição de período

Provimento de conteúdo para o site e redes digitais; produção de
vídeos; organização de eventos e visitas acadêmico-culturais e trabalho
de relações públicas.

PUC Coração Eucarístico e
nas três unidades da
providencia: Taquaril, Vila
Maria e Fazendinha

Levantamento e cadastramento georreferenciado das áreas de risco e
vulnerabilidade

PUC Minas Contagem com
atuação em diversos
pontos do município de
Contagem em que há
áreas de risco e
vulnerabilidade

1 vaga (com
bolsa) de 20
horas semanais

–

20 vagas
voluntárias
de 10 horas

semanais.

–

3 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos de Engenharia Civil
e Geografia

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS ALUNOS

NOME DA ATIVIDADE DE
EXTENSÃO
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Rede Incluir
Coordenadora: Prof.ª Carolina
Resende
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Trabalhos Ecológicos de
IntegrAção Social – TEIAS
Coordenadora: Profa. Luciana
Barreto Nascimento
CORAÇÃO EUCARISTICO
Universidade Sustentável:
Ações estratégicas para
elaboração de uma Agenda
Ambiental do Departamento
de Ciências Biológicas da PUC
Minas e comunidades do
entorno Coordenador:
Miguel Ângelo Andrade

CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Vila Fátima: Projeto de
Intervenção Social
a
Coordenadora: Prof . Luciana
Fagundes Silveira

Nº DE
VAGAS COM
BOLSA

–

–

2 vagas (com
bolsa) de 10
horas semanais

1 vaga (com
bolsa) de 10
horas semanais

Nº VAGAS
SEM BOLSA
01 vaga (sem
bolsa) de 10
horas semanais /
nas tardes de
quinta e sexta

PRÉ-REQUISITOS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS ALUNOS

LOCAL DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELOS ALUNOS

Alunos das áreas:
Humanas, Saúde e Exatas

Acompanhar as atividades do Instrutor

PUC Minas Coração
Eucarístico

Alunos dos Cursos de
graduação em Betim, curso
de Nutrição do Barreiro,
Cursos de Licenciatura do
Coração Eucarístico

Participação de reuniões semanais às terças-feiras, às 19 horas, no
campus Coração Eucarístico; participação das atividades de oficinas,
fora do horário de aula, junto às instituições parceiras; pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao projeto

PUC Minas Coração
Eucarístico
Sala do TEIAS, prédio 37 e
em instituições diversas
(outros campi, escolas,
instituições, associações)

4 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos dos cursos de
Engenharia Química/
Energia, de qualquer
período

Desenvolvimento de ações de apoio para a construção do biodigestor
do projeto

Prédio 60 da PUC Coração
Eucarístico e no Green
Solar

5 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos das Eng. Elétrica,
Mecânica, Mecatrônica,
Aeronáutica e da
Computação e de Sistemas
de Informação da PUC
Minas Coração Eucarístico
e São Gabriel.
Ter conhecimento do MS
Office, ter boa
desenvoltura com redação
e facilidade em integrar-se
a vários trabalhos, ser
proativo e ter interesse por
pesquisa, pela extensão e
ter bom relacionamento
em equipe.

Alunos das Engenharias Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, Aeronáutica,
da Computação e de Sistemas de Informação devem ter conhecimento
em Informática, Computação, Scratch e desejável conhecimento em
Arduino.
Estes alunos trabalharão projetos voltados para os jovens, com
orientação específica. Pede-se disponibilidade manhã, ou tarde e
aptidão para trabalhar com jovens e projeto social.

PUC Minas São Gabriel
As atividades são
desenvolvidas no Projeto
Vila Fátima, localizado em
Justinópolis, distrito de
Ribeirão das Neves.

04 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

NOME DA ATIVIDADE DE
EXTENSÃO
PRAÇA DA LIBERDADE
A luta pelo reconhecimento
dos direitos fundamentais das
comunidades remanescentes
de quilombo
Coordenador: Prof. Matheus de
Mendonça Gonçalves Leite

PRAÇA DA LIBERDADE
Aprendendo e Compreendendo
o Mosaico Sertão Veredas –
Peruaçu
Coordenador: Prof. Eduardo
Penha Castro Fantini

Nº DE
VAGAS COM
BOLSA

–

–

Nº VAGAS
SEM BOLSA

5 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

2 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

PRÉ-REQUISITOS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS ALUNOS

LOCAL DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELOS ALUNOS

Alunos matriculados nos
curso de Direito e Ciências
Sociais, sem restrição de
período

Orientação das comunidades quilombolas no exercício de seus direitos
étnicos e territoriais

PUC Minas Praça da
Liberdade e Serro

Alunos matriculados no
curso de Jogos Digitais a
partir do 2º período

Os alunos deverão auxiliar os professores em três macro atividades
detalhadas a seguir:
1) Criação de jogos analógicos:
- Organizar o conteúdo de diagnóstico elaborado pelas parcerias
externas;
- Participar de Brainstorms e elaborar os Game Design Documents;
- Definir tarefas e atualiza-las constantemente no SCRUM;
- Pesquisar e definir estilos artísticos, mecânicas, regras, jogabilidade e
interface gráfica dos jogos de tabuleiro de acordo com o público alvo;
- Criar os jogos analógicos;
- Elaborar e aplicar planos de testes;
- Ajustar e acompanhar a impressão dos jogos;
- Dar suporte à aplicação dos jogos nas escolas;
- Confeccionar relatórios sobre o processo e seus resultados;
2) Criação de um jogo digital:
- Organizar o conteúdo de diagnóstico elaborado pelas parcerias
externas;
- Participar de Brainstorms e elaborar os Game Design Documents;
- Definir tarefas e atualiza-las constantemente no SCRUM;
- Pesquisar e definir estilos artísticos, mecânicas, regras, jogabilidade e
interface gráfica dos jogos de tabuleiro de acordo com o público alvo;
- Criar o jogo digital;
- Elaborar e aplicar planos de testes;
- Publicar o jogo para a plataforma PC e Smartphone (Android);
- Acompanhar as estatísticas do jogo e dar suporte a eventuais
problemas;
- Confeccionar relatórios sobre o processo e seus resultados;
3) Produção técnico-científica:
- Preparar material para palestras e apresentações do projeto;
- Publicar artigos científicos sobre os resultados do projeto

PUC Minas Praça da
Liberdade.
Prédio 4 (Rua Cláudio
Manoel, 1162 Funcionários)

NOME DA ATIVIDADE DE
EXTENSÃO
PRAÇA DA LIBERDADE
Ponto Jovem
Coordenadora: Profa. Adriane
Maria Arantes de Carvalho
PRAÇA DA LIBERDADE
Rede Incluir
Coordenadora: Prof.ª Carolina
Resende

PRAÇA DA LIBERDADE E SÃO
GABRIEL
Revista Digital – A Turma
Coordenador: Prof. Eduardo
Penha Castro Fantini

SÃO GABRIEL
PUC Mais Idade
a
Coordenadora: Prof . Simone
Alves Nogueira
SÃO GABRIEL
Rede Incluir
Coordenadora: Profa. Carolina
Resende
SÃO GABRIEL
Residência Técnica em
Desenvolvimento de Software:
contribuição para a formação
profissional na área da
Informática Coordenador: Prof.
Tadeu dos Reis Faria

Nº DE
VAGAS COM
BOLSA

Nº VAGAS
SEM BOLSA

PRÉ-REQUISITOS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS ALUNOS

LOCAL DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS
PELOS ALUNOS

–

2 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos do curso de
Administração

Preparação de oficinas direcionadas a jovens; apoio na produção de
conteúdo para o projeto

PUC Minas Praça da
Liberdade e nos parceiros
do projeto

–

02 (sem bolsa)
de 10 horas
semanais /
manhã

Alunos das áreas:
Humanas, Saúde e Exatas

Acompanhar as atividades do Instrutor

PUC Minas Praça da
Liberdade

2 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Alunos matriculados no
curso de Jogos Digitais

Criação de Jogos digitais:
- Organizar o conteúdo e os requisitos do projeto.
- Manter a comunicação com as parcerias externas;
- Participar de Brainstorms e elaborar os documentos de design;
- Definir tarefas e atualizá-las constantemente no SCRUM;
- Pesquisar e definir estilos artísticos, mecânicas, regras, jogabilidade e interface
gráfica dos jogos de acordo com o público alvo;
- Criar os jogos digitais;
- Elaborar e aplicar planos de testes;
- Publicar o jogo para a plataforma Web;
- Acompanhar as estatísticas do jogo e dar suporte a eventuais problemas;
- Confeccionar relatórios sobre o processo e seus resultados

PUC Minas São Gabriel e
Praça da Liberdade

–

3 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

Seguir as atividades propostas do Projeto de Extensão PUC Mais Idade,
com o foco em ministrar as Oficinas de Informática

PUC Minas São Gabriel

–

01 (sem bolsa) manhã e 01
(sem bolsa) tarde / ambos
10 horas

Preferencialmente alunos dos
cursos de Sistemas de
Informação, Eng. de
Computação e Jogos Digitais
de qualquer período, da
Unidade São Gabriel.
Conhecimento básico em
Informática

Alunos da Psicologia

Acompanhar as atividades do instrutor

PUC Minas São Gabriel

Alunos dos cursos do ICEI –
Instituto de Ciências Exatas
e Informática – e alunos
dos cursos de Engenharia
Mecânica e Aeronáutica

Participar do desenvolvimento de projetos relacionados à Tecnologia de
Informação.
Participar de Treinamentos

PUC Minas São Gabriel
Instalações do MIC (Rua
Walter Ianni 255 / prédio
C salas 102,103 e 104)

2 vagas (com
bolsa) de 10
horas semanais

2 vagas (com
bolsa) de 20
horas semanais
2 vagas de 10
horas semanais

16 vagas (sem
bolsa) de 20
horas semanais

NOME DA ATIVIDADE DE
EXTENSÃO

SÃO GABRIEL
S.O.S. Condomínios
Coordenador: Prof. José
Wanderley Novato Silva

Nº DE
VAGAS COM
BOLSA

–

Nº VAGAS
SEM BOLSA

02 vagas (sem
bolsa) de 10
horas semanais

PRÉ-REQUISITOS

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS ALUNOS

Alunos dos cursos de
Ciências Contábeis ou
Administração, a partir do
2º período

a) Assessoria aos síndicos de unidades residenciais selecionadas pelas
Gerências de Políticas Sociais das Regionais Norte e Nordeste da
Prefeitura de Belo Horizonte (juntamente com a coordenação do
projeto);
b) Elaboração de um Manual de Gestão Condominial
(contábil/financeira);
c) Pesquisas associadas a essa temática (formatação de projetos, coleta
de dados, análise e redação de relatórios)

LOCAL DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELOS
ALUNOS
PUC Minas São Gabriel
e condomínios
selecionados pelas
Gerências de Políticas
Sociais, sob concordância
da coordenação do
projeto (visitas eventuais,
mediante agendamento)

Errata:
30/03/2017:
• Correção do número de vagas com bolsa e sem bolsa do projeto de extensão Universidade Sustentável, vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico.
• Inclusão das vagas do projeto de extensão Programa Espaço, Dignidade e Cidadania, vinculado à PUC Minas Contagem.
• Inclusão das vagas do projeto de extensão Juizado de Conciliação - parceria entre PUC Minas Betim e TJMG, vinculado à PUC Minas Betim.
• Correção do campus de vínculo do projeto de extensão Vila Fátima.
• Inclusão das Formações em Extensão nas unidades do São Gabriel e de Contagem.
31/03/2017
• Inclusão das Formações em Extensão no campus de Betim e Serro.
• Inclusão das vagas do projeto de extensão Assessoria técnica a ocupações urbanas: processos autônomos de urbanização, vinculado à PUC Minas Coração
Eucarístico.
• Inclusão das vagas do projeto de extensão Assessoria direta a ocupações urbanas - terra, água e festa na Irmandade dos Carolinos, no Bairro Aparecida, em Belo
Horizonte vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico.
• Inclusão das vagas do projeto de extensão Assessoria técnica a ocupações urbanas: processos autônomos de urbanização, vinculado à PUC Minas Coração
Eucarístico.
• Inclusão das vagas do projeto de extensão Escola Integrada, vinculado à PUC Minas Coração Eucarístico.
• Correção do campus de vínculo do projeto de extensão PUC Minas e COMPDEC Contagem, em defesa da cidade cidadã.
03/04/2017
• Inclusão das vagas do projeto de extensão IDEIAS Incubadora de Desenvolvimento Econômico com Inovação Ambiental e Social, vinculado à PUC Minas Coração
Eucarístico.

