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ERRATA AO EDITAL Nº 097/2021 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU EM LETRAS DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS (PUC MINAS) – MESTRADO E DOUTORADO EM LITERATURAS DE 
LÍNGUA PORTUGUESA; MESTRADO E DOUTORADO EM LINGUÍSTICA E 
LÍNGUA PORTUGUESA – E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS NELE 
CLASSIFICADOS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2022. 
 
NO ITEM 8.3 

Onde se lê: 

8.3 Critérios – natureza e valor: 
A seleção dos candidatos ao Doutorado far-se-á mediante: 
a) avaliação do pré-projeto – VALOR: 30 PONTOS; 
b) análise do Currículo Lattes, com observância dos seguintes itens: a)  comprovação de 

produção intelectual, na forma de publicações de artigos em periódicos especializados 
com ISSN, livros e capítulos de livro com ISBN; b) comprovação de produção 
intelectual, na forma de resenhas, traduções e entrevistas; c) certificado de participação 
em eventos científicos nacionais ou internacionais, realizados nos últimos 4 anos; d) 
comprovante de Iniciação Científica; e) comprovante de participação em projetos ou 
atividades de extensão; f) certificado de conclusão de curso de especialização com o 
mínimo de 360 horas; g) diploma de mestrado ou ata de defesa (todos os comprovantes 
devem ser anexados no ato da inscrição) – VALOR: 30 PONTOS; 

c) entrevista sobre o curriculum vitae e o pré-projeto – VALOR: 40 PONTOS; 
e) prova de suficiência, de caráter eliminatório, em língua estrangeira instrumental, 

escolhida entre a inglesa, a espanhola, a francesa, a alemã e a italiana. A prova, com 
duração de 90 min., será online e se realizará em 29 de novembro de 2021, em horário a 
ser divulgado oportunamente. 

    

  Leia-se: 

8.3 Critérios – natureza e valor: 
A seleção dos candidatos ao Doutorado far-se-á mediante: 
a) prova escrita de conhecimentos específicos em Literaturas de Língua Portuguesa 
ou em Linguística e Língua Portuguesa, baseada na bibliografia indicada neste 
edital, item 8.4. A prova ocorrerá no dia 30 de novembro de 2021, no horário das 19 às 
21 horas, sendo realizada online. O link para a prova será enviado para o e-mail do 
candidato, conforme informado na inscrição do candidato, em até 5 (cinco) minutos 
antes do seu horário de início –  VALOR: 50 PONTOS;  
b) análise do Currículo Lattes, com observância dos seguintes itens: a)  comprovação de 
produção intelectual, na forma de publicações de artigos em periódicos especializados com 
ISSN, livros e capítulos de livro com ISBN; b) comprovação de produção intelectual, na 
forma de resenhas, traduções e entrevistas; c) certificado de participação em eventos 
científicos nacionais ou internacionais, realizados nos últimos 4 anos; d) comprovante de 
Iniciação Científica; e) comprovante de participação em projetos ou atividades de extensão; 
f) certificado de conclusão de curso de especialização com o mínimo de 360 horas; g) 
diploma de mestrado ou ata de defesa (todos os comprovantes devem ser anexados no ato da 
inscrição) – VALOR: 25 PONTOS; 
c) entrevista sobre o curriculum vitae e o pré-projeto – VALOR: 25 PONTOS; 



 
 

         Av. Dom José Gaspar, 500 • Coração Eucarístico • Fone: (31) 3319.4444 • Fax: (31) 3319.4225 
CEP: 30.535-901 • Belo Horizonte • Minas Gerais • Brasil • E-mail: secgeral@pucminas.br 
 
 

d) prova de suficiência, de caráter eliminatório, em língua estrangeira instrumental, 
escolhida entre a inglesa, a espanhola, a francesa, a alemã e a italiana. A prova, 
com duração de 90 min., será online e se realizará em 29 de novembro de 2021, 
em horário a ser divulgado oportunamente. 

 
 
NO ITEM 9 

      Onde se lê: 

20/10 a 
22/11/2021 

 

Inscrições  
Através da página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras, até o dia 
22/11/21, às 16 horas.  

Até 24/11/2021 
 
 

Divulgação do resultado do deferimento das inscrições e dos pedidos de dispensa da 
prova de língua estrangeira. 
Página do Programa: http://pucminas.br/pos/letras. 

29/11/2021  
 
 

Prova de suficiência em língua estrangeira  
(Francês, Inglês, Espanhol, Italiano ou Alemão para o Mestrado e Doutorado). 
Português (para candidatos estrangeiros). 
Horário: a ser divulgado oportunamente.  

30/11/2021 Prova online 
03/12/2021 

 
Divulgação da relação dos candidatos para a entrevista.  
Local: PUC Minas/Coração Eucarístico – Prédio 20, sala 109. 
Página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras. 

Entre 6 e 10/12/2021 Entrevistas, conforme escala a ser divulgada na Secretaria e na Página do 
Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras. 

15/12/2021 
 

 

Divulgação dos resultados finais. 
Local: PUC Minas/Coração Eucarístico – Prédio 20, sala 109. 
Página do Programa http://portal.pucminas.br/pos/letras. 

20 e 21/12/2021 Pré-matrícula (solicitação de matrícula e adesão ao contrato) 
Portal do ingressante (as instruções serão enviadas por e-mail) 

25/02 a 09/03/2022 CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 
10/03/2022 Início do período letivo.  

 

      Leia-se: 

20/10 a 
22/11/2021 

 

Inscrições  
Através da página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras, até o dia 
22/11/21, às 16 horas.  

Até 24/11/2021 
 
 

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

29/11/2021  
 
 

Prova de suficiência em língua estrangeira  
(Francês, Inglês, Espanhol, Italiano ou Alemão para o Mestrado e Doutorado). 
Português (para candidatos estrangeiros). 
Horário: a ser divulgado oportunamente.  

30/11/2021 Prova online para o Mestrado e o Doutorado. 
03/12/2021 

 
Divulgação da relação dos candidatos para a entrevista.  
Local: PUC Minas/Coração Eucarístico – Prédio 20, sala 109. 
Página do Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras. 

Entre 6 e 10/12/2021 Entrevistas, conforme escala a ser divulgada na Secretaria e na Página do 

http://portal.pucminas.br/pos/letras
http://pucminas.br/pos/letras
http://portal.pucminas.br/pos/letras
http://portal.pucminas.br/pos/letras
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Programa: http://portal.pucminas.br/pos/letras. 
15/12/2021 

 
 

Divulgação dos resultados finais. 
Local: PUC Minas/Coração Eucarístico – Prédio 20, sala 109. 
Página do Programa http://portal.pucminas.br/pos/letras. 

20 e 21/12/2021 Pré-matrícula (solicitação de matrícula e adesão ao contrato). 
Portal do ingressante (as instruções serão enviadas por e-mail). 

25/02 a 9/03/2022 CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA. 
10/03/2022 Início do período letivo.  

 
 
 

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2021. 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 
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