
 
 

ADENDO AO EDITAL Nº 067/2022  

 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU EM DIREITO – NÍVEL DE MESTRADO – DA PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, PARA O 2º SEMESTRE DE 
2022, NO ÂMBITO DOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO ENTRE 
INSTITUIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL 
SUPERIOR (PCI) 

Ficam alterados, conforme quadros constantes do presente Adendo, o prazo de 
inscrição e o cronograma de execução das atividades estabelecidos pelo Edital 
em epígrafe.  

NOVO CRONOGRAMA PARA RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES: 

Etapa Período 

Inscrições 15/07/2022 até às 15h do dia 07/10/2022  

Divulgação da lista de inscrições deferidas até o dia 14/10/2022, às 20h 

Prova de língua estrangeira 18/10/2022 

Divulgação do resultado da prova de língua 
estrangeira 

até o dia 21/10/2022, às 19h 

Prova dissertativa 25/10/2022, entre 9h e 18h, com duração máxima de 02 
horas, conforme horários a serem divulgados 

Divulgação do resultado da prova 
dissertativa 

28/10/2022 

Divulgação das escalas das entrevistas Até o dia 03/11/2022 

Entrevista e discussão do projeto de 
pesquisa 

7 e 8/11/2022 

Divulgação dos resultados finais Até o dia 14/11/2022 

Matrícula De 16 a 30/11/2022, no horário de 09h às 18h. 

 

NOVO CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES 

Mês/ano Atividade 
15/07/2022 a 
07/10/2022 

Período de inscrições no processo seletivo 

18/10/2022 a 
8/11/2022 

Realização do processo seletivo 

14/11/2022 Publicação pela PUC Minas do resultado final do processo seletivo 

16/11/2022 a 
30/11/2022 

Assinatura do Termo de Compromisso (ANEXO I da Portaria correspondente) e sua 
entrega à ESMAM pelo candidato aprovado, e a consequente homologação da 
matrícula pela PUC Minas 

Dez/2022 
Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica 
(22h/aula, dias 5, 6 e 7 de dezembro, Professor Marciano Seabra de Godoi) 

Fev/2023 

Aulas síncronas semanais (4h) da disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica, 
durante a 2ª e 3ª semanas de fevereiro (horário: terças-feiras, de 17h10min às 
20h40min), completando as 30h dessa disciplina. 



 
 

Mar/2023 

Aulas presenciais, em São Luís, das disciplinas Filosofia do Direito (22h/aula) e 
Democracia, Liberdade e Cidadania (22h/aula), durante a 1.ª semana de março 
(segunda-feira a sábado) 

Aula síncrona da disciplina Filosofia do Direito (4h/aula), na 2.ª semana, e aula 
síncrona da disciplina Democracia, Liberdade e Cidadania (4h/aula), na 3.ª semana 
de março 

Abr/2023 

Aulas presenciais, em São Luís, das disciplinas Filosofia do Direito (22h/aula) e 
Democracia, Liberdade e Cidadania (22h/aula), durante a 1.ª semana de abril 
(segunda-feira a sábado) 

Aulas síncronas da disciplina Filosofia do Direito (4h/aula), na 2.ª, 3.ª e 4.ª semanas 
de abril, completando as 60 horas dessa disciplina 

Mai/2023 

Aulas síncronas da disciplina Democracia, Liberdade e Cidadania (4h/aula), na 1.ª, 2.ª 
e 3.ª semanas de maio, completando as 60 horas dessa disciplina. 

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Teoria do Estado Constitucional 
Democrático (22h/aula), durante a 4.ª semana de maio (quarta-feira a sexta-feira). 

Jun/2023 

Aulas síncronas (4h) da disciplina Teoria do Estado Constitucional Democrático, na 
2.ª, 3.ª e 4.ª semanas de junho. 

Depósito dos projetos de pesquisa, em sua versão final, aprovados pelo orientador e 
pelo docente responsável pela disciplina de Metodologia da Pesquisa Jurídica, na 
última semana de junho 

Jul/2023 

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Teoria do Estado Constitucional 
Democrático, durante a 1.ª semana de julho (quarta-feira a sexta-feira). Aula síncrona 
(4h/aula) da disciplina Teoria do Estado Constitucional Democrático, na 2.ª semana 
de julho, completando as 60 h dessa disciplina 

Ago/2023 

Aulas presenciais, em São Luís, das disciplinas Teoria da Decisão Judicial (22h/aula) 
e Autonomia Privada e Regulação (22h/aula), durante a 1.ª semana de agosto 
(segunda-feira a sábado) 

Aula síncrona da disciplina Teoria da Decisão Judicial (4h/aula), na 2.ª semana, e aula 
síncrona da disciplina Autonomia Privada e Regulação (4h/aula), na 3.ª semana de 
agosto.  

Set/2023 

Aulas síncronas semanais das disciplinas Teoria da Decisão Judicial (4h/aula), nas 
duas primeiras semanas, e aulas síncronas semanais da disciplina Autonomia Privada 
e Regulação (4h/aula), nas 2 últimas semanas de setembro. 

Out/2023 

Aulas síncronas semanais das disciplinas Teoria da Decisão Judicial (4h/aula), nas 
duas primeiras semanas, e aulas síncronas semanais da disciplina Autonomia Privada 
e Regulação (4h/aula), nas 2 últimas semanas de outubro 

Nov/2023 

Aulas presenciais, em São Luís, das disciplinas Teoria da Decisão Judicial (22h/aula) 
e Autonomia Privada e Regulação (22h/aula), durante a 1.ª semana de novembro 
(segunda-feira a sábado), completando as 60 horas dessas disciplinas. 

Dez/2023 

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Processo Penal e Sistemas Penais 
(22h/aula), durante a 1.ª semana de dezembro (quarta-feira a sexta-feira). Aula 
síncrona da disciplina Processo Penal e Sistemas Penais (4h/aula), na 2.ª semana de 
dezembro. 

Fev/2024 

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Processo Penal e Sistemas Penais 
(22h/aula), durante a 1.ª semana de fevereiro (quarta-feira a sexta-feira) 

Aulas síncronas semanais da disciplina Processo Penal e Sistemas Penais (4h/aula), 
na 2.ª, 3.ª e 4.ª semanas de fevereiro, completando as 60 horas dessa disciplina 



 
 

Mar/2024 

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Gênero, Raça e Políticas Públicas 
(22h/aula), durante a 1.ª semana de março (quarta-feira a sexta-feira). Aula síncrona 
da disciplina Gênero, Raça e Políticas Públicas (4h/aula), na 2.ª semana de março. 

Abr/2024 

Aulas presenciais, em São Luís, da disciplina Gênero, Raça e Políticas Públicas 
(22h/aula), durante a 1.ª semana de abril (quarta-feira a sexta-feira) 

Aulas síncronas semanais da disciplina Gênero, Raça e Políticas Públicas (4h/aula), 
na 2.ª, 3.ª e 4.ª semanas de abril, completando as 60 horas dessa disciplina 

Abr/2024 Término da oferta das disciplinas 

Ago/2024 
Depósito dos trabalhos de conclusão (já revisados pelos orientadores) para envio aos 
componentes das bancas de pré-defesa 

Set/2024 Realização das bancas de pré-defesa 

Out/2024 Execução dos ajustes e correções determinados nas bancas de pré-defesa 

Nov/2024 Depósito das dissertações 

Dez/2024 Defesas públicas das dissertações 

 

 

 

Demais disposições permanecem inalteradas e reguladas pelo Edital PUC Minas 

Nº067/2022, de 30 de junho de 2022. 

 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 
 

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2022. 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 


