
 

 

ERRATA AO EDITAL Nº 103/2022 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O MESTRADO EM EDUCAÇÃO, DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, DA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO 

ANO LETIVO DE 2023. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

2.5. Documentação exigida para a inscrição: (todos os arquivos a serem carregados no sistema 

deverão estar em formato PDF) 

 

§ 1º. Toda a documentação será enviada através do sistema on-line, em arquivos 

individuais, em formato PDF, com ambas as faces quando se tratar de diploma de 

graduação e do documento de identidade. 

2.7. As inscrições estarão sujeitas a deferimento prévio, com o resultado sendo divulgado até o dia 

14 de novembro de 2022, na Secretaria do Prédio Emaús de Pós-graduação e no site do Programa, 

em http://www.pucminas.br/pos/educacao, sendo motivos para o indeferimento, sem direito a 

recurso, a falta de qualquer documento exigido para a inscrição e o não atendimento a qualquer item 

do presente Edital. 

§ Único. São motivos para o indeferimento da inscrição o não carregamento do 

arquivo de qualquer documento exigido, a não observância quanto ao formato dos 

arquivos carregados e a falta de qualquer face do documento pessoal de identidade e 

do diploma de graduação.  

 

LEIA-SE: 

 

2.5. Documentação exigida para a inscrição: (todos os arquivos a serem carregados no sistema 

deverão estar em formato PDF) 

§ 1º. Toda a documentação será enviada através do sistema on-line, em arquivos 

individuais, em formato PDF, com ambas as faces quando se tratar de histórico 

escolar. 

2.7. As inscrições estarão sujeitas a deferimento prévio, com o resultado sendo divulgado até o dia 

14 de novembro de 2022, na Secretaria do Prédio Emaús de Pós-graduação e no site do Programa, 

em http://www.pucminas.br/pos/educacao, sendo motivos para o indeferimento, sem direito a 

recurso, a falta de qualquer documento exigido para a inscrição e o não atendimento a qualquer item 

do presente Edital. 

§ Único. São motivos para o indeferimento da inscrição o não carregamento do 

arquivo de qualquer documento exigido. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2022. 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

 

 


