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RESULTADO FINAL 
 

 

Aprovados por ordem de classificação - 2/2020 
 

Candidatos Classificação 
Samuel André Spellmann Cavalcanti de Farias 1º 
Thaís Vieira Kierulff da Costa 2º 
Gabriel Campos Fernandino 3º 
Jéssica Rúbia Gonçalves 4º 
Thaísa Bravo-Valenzuela e Silva 5º 
Joyce Kelly Costa Silva 6º 

 

A pré-matrícula on-line (solicitação de matrícula e adesão ao contrato) será realizada 
no período de 03 a 06 de agosto de 2020. Informações serão enviadas para o e-mail 
cadastrado pelo(a) candidato(a). 
 
A matrícula será realizada no período de 03 a 07 de agosto de 2020 e só 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) cópia do diploma de graduação, histórico escolar e documento de identidade, 
juntamente com os originais, para que seja feita a autenticação das cópias.  
(d) quem não apresentou diploma da graduação, enviar o termo de 
compromisso assinado (presente na última página do Edital 31/2020). 
Os documentos deverão ser enviados para ppgri.sec@pucminas.br e os originais 
deverão ser apresentados na secretaria assim que tivermos autorização de 
funcionamento presencial. 
 

O Programa poderá disponibilizar bolsas assistenciais para os discentes. Os critérios 
para a concessão estão descritos na Portaria R/Nº 072/2016. Para concorrer ao 
benefício, o candidato deve apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida, 
com a documentação correspondente, disponível no site do Programa de Pós-
graduação em Relações Internacionais www.pucminas.br/pos/ri, na ocasião da pré-
matrícula.  Os documentos deverão ser enviados para ppgri.sec@pucminas.br e os 
originais deverão ser apresentados na secretaria assim que tivermos autorização de 
funcionamento presencial. 

Comissão Examinadora 

Prof.ª Letícia Carvalho 

Prof.ª Rashmi Singh 

Prof. Danny Zahreddine 
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