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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

     EDITAL Nº 095/2020 
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 – SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
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 14 de dezembro 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 15 de dezembro de 2020; 
 
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 
14/12/2020.  
 
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 
15/12/2020 
 
No item 4 – Seleção e Classificação dos Candidatos 
Fica inserido o subitem 4.4, com a seguinte redação: 
 
4.4 Somente terão direito à análise de documentação referida no item 3 os candidatos 
que se classificarem no limite de 03 (três) vezes o número de vagas, na ordem 
decrescente do total de pontos obtidos nas provas do ENEM, para cada curso 
individualmente considerado. Ocorrendo empate na classificação no último número a 
ser analisado, todos os candidatos em situação de empate terão sua documentação 
analisada.   

Divulgue-se, cumpra-se. 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2020. 

 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 
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