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                          Mestrado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pré-matrícula on-line (solicitação de matrícula e adesão ao contrato) será realizada no período de 19 s 20 de dezembro de 
2022. Pagamento da parcela P0 é de 30% do valor da mensalidade, com vencimento em 21 de dezembro de 2022. Informações 
serão enviadas para o e-mail cadastrado pelo(a) candidato(a). 
As eventuais concessões de bolsas/benefícios serão informadas posteriormente por e-mail. 
A matrícula será realizada on-line, no período de 06 a 08 de março de 2023 e somente poderá ser aceita mediante a 
apresentação dos seguintes documentos:  

(a) termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais, assinado e datado pelo aluno, obtido via web 
(SGA-Aluno); 

(b) comprovante de recolhimento da 1a mensalidade (70% restantes);  
(c) comprovante de conclusão de curso de graduação (somente para aqueles que se inscreveram no processo seletivo 

para o curso de Mestrado como alunos regularmente matriculados no último período de curso de graduação); 
(d) cópia do diploma de graduação, histórico escolar e documento de identidade, juntamente com os originais, para que 

seja feita a autenticação das cópias.  
(e) Os documentos deverão ser enviados para ppgri.sec@pucminas.br e os originais deverão ser entregues na secretaria 

em MARÇO/2023. Na ocasião, o candidato deve apresentar, na secretaria, o diploma, o histórico escolar originais da 
graduação para autenticação e o termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais, assinado e 
datado pelo aluno, obtido via web (SGA-Aluno); 

 
 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2022 
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