
 
 

ERRATA AO EDITAL Nº 069/2018 
 
Onde-se lê: 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de 
ordem do Magnífico Reitor, que estarão abertas, no período de 13 a 17 de agosto de 
2018, as inscrições ao processo de seleção destinado ao preenchimento de vagas 
oferecidas, para o ano letivo de 2018, para o Projeto DINTER-PUC Minas – 
CESMAC, no Programa de Pós-graduação stricto sensu em Letras, obedecendo aos 
seguintes critérios: 
 
Leia-se: 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de 
ordem do Magnífico Reitor, que estarão abertas, no período de 13 a 21 de agosto de 
2018, as inscrições ao processo de seleção destinado ao preenchimento de vagas 
oferecidas, para o ano letivo de 2018, para o Projeto DINTER-PUC Minas – 
CESMAC, no Programa de Pós-graduação stricto sensu em Letras, obedecendo aos 
seguintes critérios: 
 
4. DAS DATAS E LOCAIS DAS INSCRIÇÕES 
Onde-se lê: 
 

Período de inscrição: 13 a 17 de agosto de 2018, até às 16 horas. 
 
Leia-se: 
 

Período de inscrição: 13 a 21 de agosto de 2018, até às 16 horas. 
 
5. SELEÇÃO  
5.1 Documentos exigidos no ato da inscrição (todos os arquivos em formato 

pdf): 
Onde-se lê: 

a) formulário de inscrição eletrônico, disponível até o dia 17/08/2018, às 16 
horas, em http://portal.pucminas.br/pos/letras;  

 
Leia-se: 

b) formulário de inscrição eletrônico, disponível até o dia 21/08/2018, às 16 
horas, em http://portal.pucminas.br/pos/letras;  

 
Onde-se lê: 

As inscrições estarão sujeitas a indeferimento, e o resultado será divulgado até 
o dia 21/08/2018, na página do Programa –  http://portal.pucminas.br/pos/letras 
– e na página do CESMAC – https://cesmac.edu.br/ –, sendo motivos para o 
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indeferimento, sem direito a recurso, a falta de qualquer documento exigido 
para a inscrição e o não atendimento a qualquer item do presente Edital. 

 
Leia-se: 
5.2 As inscrições estarão sujeitas a indeferimento, e o resultado será divulgado até 

o dia 22/08/2018, na página do Programa –  http://portal.pucminas.br/pos/letras 
– e na página do CESMAC – https://cesmac.edu.br/ –, 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. 

 
5.3 Provas – natureza, duração e valor: 

Observações:  
Onde-se lê: 
 A prova de suficiência em língua estrangeira poderá ser substituída por 

certificado reconhecido pela comissão de seleção do Doutorado, 
apresentado pelo candidato no ato da inscrição. O resultado dos pedidos 
de liberação será postado na página do Programa e na página do 
CESMAC, até o dia 21/08/2018.  

Leia-se: 
 A prova de suficiência em língua estrangeira poderá ser substituída por 

certificado reconhecido pela comissão de seleção do Doutorado, 
apresentado pelo candidato no ato da inscrição. O resultado dos pedidos 
de liberação será postado na página do Programa e na página do 
CESMAC, até o dia 22/08/2018.  

6. CALENDÁRIO GERAL 
 Onde-se lê: 

Período Atividade 

2 a 10/8/2018 
Publicação do Edital do Exame de Seleção: 
Página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/ 

13/8 a 17/8/2018 
Inscrições  
Através da página do Programa: 
http://portal.pucminas.br/pos/letras, até às 16 horas.  

21/8/2018 

Divulgação do resultado do deferimento das inscrições, dos 
pré-projetos de doutorado e dos pedidos de dispensa da prova 
de língua estrangeira.  
Página do Programa: http://pucminas.br/pos/letras. 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/  

24/8/2018 

Prova específica: para o Doutorado na Área de Linguística e 
Língua Portuguesa.  
Local: CESMAC –  
Horário: das 14 às 19 horas.  

25/8/2018 Prova de suficiência em língua estrangeira: Francês, Inglês ou 

http://portal.pucminas.br/pos/letras
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Espanhol 
Local: CESMAC – Horário: das 9 às 12h.  

30/8/2018 

Divulgação da relação dos candidatos qualificados para a 
entrevista.  
Página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras. 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/  
Horário: 18 horas.  

3 a 4/9/2018 
Entrevista por Skype, conforme escala a ser divulgada: 
Página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras. 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/   

6/9/2018 

Divulgação dos resultados finais, incluindo a nota de cada uma 
das etapas.  
Página do Programa http://portal.pucminas.br/pos/letras. 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/ 
Horário: 18 horas.  

  
10/9/2018 

  

 
MATRÍCULA 

  
13/9/18 

  

 
INÍCIO DAS AULAS 
 

 
Leia-se: 

Período Atividade 

2 a 10/8/2018 
Publicação do Edital do Exame de Seleção: 
Página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/ 

13/8 a 21/8/2018 
Inscrições  
Através da página do Programa: 
http://portal.pucminas.br/pos/letras, até às 16 horas.  

22/8/2018 

Divulgação do resultado do deferimento das inscrições, dos 
pré-projetos de doutorado e dos pedidos de dispensa da prova 
de língua estrangeira.  
Página do Programa: http://pucminas.br/pos/letras. 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/  

24/8/2018 

Prova específica: para o Doutorado na Área de Linguística e 
Língua Portuguesa.  
Local: CESMAC –  
Horário: das 14 às 19 horas.  

25/8/2018 
Prova de suficiência em língua estrangeira: Francês, Inglês ou 
Espanhol 
Local: CESMAC – Horário: das 9 às 12h.  

30/8/2018 Divulgação da relação dos candidatos qualificados para a 

http://portal.pucminas.br/pos/letras
https://cesmac.edu.br/
http://portal.pucminas.br/pos/letras
https://cesmac.edu.br/
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entrevista.  
Página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras. 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/  
Horário: 18 horas.  

3 a 4/9/2018 
Entrevista por Skype, conforme escala a ser divulgada: 
Página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras. 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/   

6/9/2018 

Divulgação dos resultados finais, incluindo a nota de cada uma 
das etapas.  
Página do Programa http://portal.pucminas.br/pos/letras. 
Página do CESMAC: https://cesmac.edu.br/ 
Horário: 18 horas.  

  
10/9/2018 

  

 
MATRÍCULA 

  
13/9/18 

  

 
INÍCIO DAS AULAS 
 

 
Belo Horizonte, 17 de agosto de 2018. 

 
Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 
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