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EDITAL Nº045/2020 
 

ERRATA 
 

TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS E OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO (PORTADOR DE 
DIPLOMA) PARA O CURSO DE MEDICINA, DA PUC MINAS EM BETIM, PELO 

SISTEMA DE MÉDIA DAS NOTAS DO ENEM 
 
NO ITEM 2.2.1 
 
Onde se lê: 
 
2.2.1 pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$65,00 (sessenta e cinco reais), a 
ser efetuado até às 23h59min. do dia 03 de agosto de 2020; 
 
Leia-se: 
 
2.2.1 pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$65,00 (sessenta e cinco reais), a 
ser efetuado até às 23h59min. do dia 13 de agosto de 2020; 
 
NO ITEM 2.3 
 
Onde se lê: 
 
2.3. Período de inscrição: As inscrições deverão ser realizadas das 9h de 17/07/2020 
até às 23h59min do dia 02/08/2020. 

 
Leia-se: 
 
2.3. Período de inscrição: As inscrições deverão ser realizadas das 9h de 17/07/2020 
até às 23h59min do dia 12/08/2020. 

 
NO ITEM 2.4: 
 
Onde se lê: 
 
2.4. As inscrições serão feitas exclusivamente através da internet, e a documentação 
exigida no Edital deverá ser enviada via upload de arquivos, em formato PDF até o dia 
02/08/2020. 
 
Leia-se: 
 
2.4. As inscrições serão feitas exclusivamente através da internet, e a documentação 
exigida no Edital deverá ser enviada via upload de arquivos, em formato PDF até o dia 
12/08/2020. 

 
NO ITEM 5.1 

Onde se lê: 

5.1 O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 06 de agosto de 2020, e 

só serão convocados para a matrícula os candidatos classificados nos termos do item 

4 e que, concomitantemente, atendam ao disposto no item 2.2.  
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Leia-se: 

5.1 O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 16 de agosto de 2020, e 

só serão convocados para a matrícula os candidatos classificados nos termos do item 

4 e que, concomitantemente, atendam ao disposto no item 2.2. 

NO ITEM 6.1 

Onde se lê: 

6.1. A matrícula dos candidatos classificados será feita através de meio eletrônico (e-

mails: medicina@pucminas.br; crabetim@pucminas.br), no dia 07/08/2020, no horário 

de 8h às 19h. O candidato deverá enviar, através dos mencionados e-mails, o boleto 

da 1ª parcela da semestralidade (taxa de matrícula) quitado, o qual deverá ser emitido 

através do site da PUC Minas, e o plano de ensino das disciplinas cursadas pelo aluno 

(somente para as quais haja o interesse pela dispensa). Os formados pela PUC 

Minas não precisarão anexar os planos de ensino. 

Leia-se: 

6.1. A matrícula dos candidatos classificados será feita através de meio eletrônico (e-

mails: medicina@pucminas.br; crabetim@pucminas.br), no dia 17/08/2020, no horário 

de 8h às 19h. O candidato deverá enviar, através dos mencionados e-mails, o boleto 

da 1ª parcela da semestralidade (taxa de matrícula) quitado, o qual deverá ser emitido 

através do site da PUC Minas, e o plano de ensino das disciplinas cursadas pelo aluno 

(somente para as quais haja o interesse pela dispensa). Os formados pela PUC 

Minas não precisarão anexar os planos de ensino. 

NO ITEM 7.5: 
 
Onde se lê: 

 
7.5. No caso de novas vagas, surgidas após a publicação deste Edital, os candidatos 
classificados e não convocados para matrícula poderão ser convocados pela 
Universidade, até a data de 14/08/2020, para matrícula, respeitada a ordem de 
classificação e as demais normas deste Edital. A realização da mencionada 
convocação se dará a critério da Universidade e dependerá da existência de vagas 
decorrentes de cancelamentos e desistências de matrículas. 
 
Leia-se: 
 
7.5. No caso de novas vagas, surgidas após a publicação deste Edital, os candidatos 
classificados e não convocados para matrícula poderão ser convocados pela 
Universidade, até a data de 24/08/2020, para matrícula, respeitada a ordem de 
classificação e as demais normas deste Edital. A realização da mencionada 
convocação se dará a critério da Universidade e dependerá da existência de vagas 
decorrentes de cancelamentos e desistências de matrículas. 

 
Registre-se, divulgue-se e cumpra-se. 
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Belo Horizonte, 31 de julho de 2020. 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 


