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ATA DO PROCESSO DE.SELEQAO - 2._SEMESTRE DE 2O2O
PROGRAMA DE POS-GRADUAqAO EM DTRETTO
LTNHA DE PESQUTSA: O PROCESSO NA CONSTRUCAO DO ESTADO DEMOCRATTCO DE
DIREITO

- MESTRADO

Aos 09 (nove) dias do m6s de julho de 2020, nos termos do Edital N" 018/2020,
reuniu-se por meio de sistema eletronico de comunicaqdo remota (plataforma Microsoft
Teams) a Banca Examinadora do Processo de Selegio para ingresso de alunos no Programa
de Pos-graduaESo em Direito da PUC Minas, referente ao 20 semestre de 2020, para a linha
de Pesquisa.. o'O Processo na ConstrugSo do Estado Democrdtico de Direifo", composta
pelos Professores Doutores Dierle Jos6 Coelho Nunes (presidente), Vicente de Paula Maciel
Junior e Vitor Salino de Moura Ega, para dar inicio as entrevistas individuais e discussio do
projeto de pesquisa.
Apos a realizaSo do exame de profici€rncia em llnguas, primeira etapa do
processo seletivo e de natureza eliminatoria, os candidatos aprovados se submeteram, no dia

06 de julho de 2020, d prova oral de conhecimento especlfico, de natureza eliminatoria e
classificatoria, tamb6m realizada por meio da plataforma Microsoft Teams, sendo divulgado o
resultado no dia 07 de julho do mesmo ano. Os candidatos aprovados foram convocados para
a terceira etapa, de natureza eliminatoria e classificatoria, da qual seguem abaixo os registros.
As 09h45 do dia 09 de julho de 202A, presentes todos os membros da Banca
Examinadora, deu-se inicio aos trabalhos com as entrevistas individuais dos candidatos, por
meio da plataforma Microsoft Teams. Na sequ6ncia, a Banca passou ao cOmputo final das
notas, levando em conta a nota da prova oral, a nota da entrevista e a nota da avalraqSo do
curriculo, esta 0ltima realizada previamente pela CoordenaESo, conforme Art. 11 do Edital

018t2020

Foram selecionados para o curso de Mestrado
indicados na ordem em que foram classificados:
PosigSo

Nome

1"

luri Pereira Pinheiro
Kannandha Nunes Costa

2',

2 (dois)

candidatos, abaixo

Aprovado(a) para a vaga
M6dia final
do(a) professor(a)
9,94
Vitor Salino de Moura Eea
Vicente de Paula Maciel Junior 8.39

Nada mais havendo, a ComissSo Examinadora deu por encerrados os
trabalhos lavrando-se a presente ata.

Belo Horizonte, 09 de julho de 202a.

Membros da banca examinadora:

1. Prof Dr

Dierle Jos6 Coelho Nunes

1

Prof Dr. Vicente de Paula Maciel Junior

2.

Prof Dr. Vitor Salino de Moura Ega
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