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EDITAL Nº070/2021 

 

ERRATA 

 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

EM PSICOLOGIA, NÍVEIS DE MESTRADO E DE DOUTORADO, DA PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS), E MATRÍCULA 

DOS CANDIDATOS NELE CLASSIFICADOS PARA O ANO DE 2022. 
 

NO PRIMEIRO PARÁGRAFO, PÁGINA 1 

 

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, no período de 27 de setembro de 2021 a 27 de outubro de 2021, o 

qual poderá ser prorrogado a critério da Universidade, estarão abertas as inscrições no 

processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas, para o ano letivo de 2022, nos cursos 

de Mestrado e de Doutorado em Psicologia.  

 

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, no período de 27 de setembro de 2021 a 04 de novembro de 2021, o 

qual poderá ser prorrogado a critério da Universidade, estarão abertas as inscrições no 

processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas, para o ano letivo de 2022, nos cursos 

de Mestrado e de Doutorado em Psicologia.  

 

NO ITEM 2, PÁGINA 1 

 

Onde se lê: 

Período: 27 de setembro de 2021 a 27 de outubro de 2021. 

 

Leia-se: 
Período: 27 de setembro de 2021 a 04 de novembro de 2021. 

 

NO ITEM 3.2, PÁGINA 2 

 

Onde se lê: 

No ato de inscrição, que ocorrerá no período de 27 de setembro de 2021 a 27 de outubro de 

2021, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, on-line, no site 

www.pucminas.br/pos/psicologia, em que especificará o nível do curso de pós-graduação a 

que se candidata, a área de concentração, a linha de pesquisa, os idiomas que constarão de seu 

processo de seleção, bem como prestará outras informações que forem solicitadas. Deverá, 

também, dentro do mesmo período, efetuar o pagamento da taxa de inscrição nas agências 

bancárias e outros estabelecimentos credenciados.  
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Leia-se: 

No ato de inscrição, que ocorrerá no período de 27 de setembro de 2021 a 04 de novembro 

de 2021, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, on-line, no site 

www.pucminas.br/pos/psicologia, em que especificará o nível do curso de pós-graduação a 

que se candidata, a área de concentração, a linha de pesquisa, os idiomas que constarão de seu 

processo de seleção, bem como prestará outras informações que forem solicitadas. Deverá, 

também, dentro do mesmo período, efetuar o pagamento da taxa de inscrição nas agências 

bancárias e outros estabelecimentos credenciados.  

 

NO ITEM 4.2, PÁGINA 6 

 

Onde se lê: 

No ato de inscrição, que ocorrerá no período de 27 de setembro de 2021 a 27 de outubro de 

2021, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, on-line, no site 

www.pucminas.br/pos/psicologia, em que especificará o nível do curso de pós-graduação a 

que se candidata, a área de concentração, a linha de pesquisa, as línguas que constarão de seu 

processo de seleção, bem como prestará outras informações que forem solicitadas. Deverá, 

também, dentro do mesmo período, efetuar o pagamento da taxa de inscrição, nas agências 

bancárias e outros estabelecimentos credenciados. 

 

 Leia-se: 

No ato de inscrição, que ocorrerá no período de 27 de setembro de 2021 a 04 de novembro 

de 2021, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, on-line, no site 

www.pucminas.br/pos/psicologia, em que especificará o nível do curso de pós-graduação a 

que se candidata, a área de concentração, a linha de pesquisa, as línguas que constarão de seu 

processo de seleção, bem como prestará outras informações que forem solicitadas. Deverá, 

também, dentro do mesmo período, efetuar o pagamento da taxa de inscrição, nas agências 

bancárias e outros estabelecimentos credenciados. 

 

 

 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2021. 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 
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