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EDITAL Nº119/2014  

 

MATRÍCULAS PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 

 

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 as matrículas para os cursos a seguir 

relacionados estarão abertas, no período de 15 de dezembro de 2014 a 30 de janeiro de 

2015, na Secretaria da Escola de Teatro, Avenida Dom José Gaspar, 500, prédio 20, 

PUC Minas no Coração Eucarístico (acesso pela Avenida 31 de Março) ou através da 

página da Escola no Portal PUC Minas. 

 

1. CURSO PROCESSO PROFISSIONALIZANTE – 35 vagas por turma. 

 

O curso tem carga horária total de 810 horas, distribuídas em três módulos e 

com duração de três semestres letivos, com aulas às segundas-feiras, quartas-feiras e 

sextas-feiras, nos turnos manhã, tarde ou noite (9h às 12h30min, 15h às 18h30min ou 

19h às 22h30min). 

 

Para efetivação da matrícula, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 ficha de inscrição preenchida; 

 comprovante do recolhimento da taxa de matrícula; 

 cópia de documento de identidade e do CPF; 

 comprovante de endereço para correspondência; 

 uma foto 3 x 4 recente; 

 contrato assinado pelo candidato ou responsável. 

O custo do primeiro módulo, a ser desenvolvido no 1º semestre de 2015, é de 

R$2.363,04 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e quatro centavos), pagável em 

seis parcelas iguais de R$393,84 (trezentos e noventa e três reais e oitenta e quatro 

centavos): a primeira, no ato da matrícula; as cinco restantes, até o primeiro dia útil dos 

meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2015. 

Para o segundo e o terceiro módulos do curso, a Escola acatará, além da 

matrícula dos alunos concluintes dos módulos anteriores, a de pessoas que tenham 

concluído, respectivamente, cargas horárias de 270 e de 540 horas/aula em instituição 

congênere. 

Ao final do curso, o aluno considerado apto nos três módulos cursados na 

Escola de Teatro PUC Minas e que tenha completado o Ensino Médio poderá requerer 

o seu registro profissional (DRT) junto ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em 

Espetáculos e Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED MG. 

 

Observação: 

Os alunos já formados na Escola de Teatro PUC Minas que queiram participar 

de mais uma montagem podem optar pela matrícula no Curso Especial de Montagem 

ou no Curso Processo Profissionalizante Módulo 3, nos turnos manhã, ou tarde, ou 

noite, observadas as condições estabelecidas para cada situação. 
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2. CURSO ESPECIAL DE MONTAGEM – 15 vagas por turma. 

 

Destinado a profissionais de teatro ou egressos de escolas de teatro que 

comprovem carga horária cursada igual ou maior que 800 horas e que queiram 

aprofundar-se em exercícios específicos de criação e encenação. 

Duração: 1 semestre letivo. 

Carga horária semanal: 5 horas/aula, às segundas-feiras, das 19h às 21h30min, e 

às quartas-feiras, das 20h50min às 22h30min. 

Valor do curso: R$2.363,04 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e quatro 

centavos), pagável em seis parcelas iguais de R$393,84 (trezentos e noventa e três reais 

e oitenta e quatro centavos): a primeira, no ato da matrícula; as cinco restantes, até o 

primeiro dia útil dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2015. 

Para efetivação da matrícula, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 ficha de inscrição preenchida; 

 comprovante do recolhimento da taxa de matrícula; 

 cópia de documento de identidade e do CPF;  

 comprovante de endereço para correspondência; 

 uma foto 3 x 4 recente; 

 contrato assinado pelo candidato ou responsável. 

 

3. INICIAÇÃO TEATRAL PARA CRIANÇAS - 20 vagas por turma.   

 

Curso livre destinado a crianças com idade entre 7 e 11 anos. 

 Duração: 1 semestre letivo. 

Carga horária semanal: 4 horas/aula, aos sábados, das 9h30min às 13h. 

Valor do curso: R$1.537,35 (mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco 

centavos), pagável em cinco parcelas iguais de R$307,47 (trezentos e sete reais e 

quarenta e sete centavos): a primeira, no ato da matrícula; as quatro restantes, no 

primeiro dia útil dos meses de março, abril, maio e junho de 2015. 

Para efetivação da matrícula, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 ficha de inscrição preenchida; 

 comprovante do recolhimento da taxa de matrícula; 

 cópia de documento de identidade ou da certidão de nascimento e do CPF do 

responsável; 

 comprovante de endereço para correspondência; 

 uma foto 3 x 4 recente; 

 contrato/autorização assinado pelo responsável. 

 

4. INICIAÇÃO TEATRAL PARA ADOLESCENTES - 20 vagas por turma. 

 

Curso livre destinado a adolescentes com idade entre 12 e 16 anos.  

Duração: 1 semestre letivo. 

Carga horária semanal: 4 horas/aula, aos sábados, das 9h30min às 13h. 
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Valor do curso: R$1.537,35 (mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco 

centavos), pagável em cinco parcelas iguais de R$307,47 (trezentos e sete reais e 

quarenta e sete centavos): a primeira, no ato da matrícula; as quatro restantes, no 

primeiro dia útil dos meses de março, abril, maio e junho de 2015. 

Para efetivação da matrícula, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

 ficha de inscrição preenchida; 

 comprovante do recolhimento da taxa de matrícula; 

 cópia da carteira de identidade e do CPF do responsável; 

 comprovante de endereço para correspondência; 

 uma foto 3 x 4 recente; 

 contrato assinado pelo responsável. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1. A matrícula implica a aceitação plena das normas do presente Edital, do 

Estatuto e do Regimento Geral da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

das Resoluções de seus Conselhos Superiores e das Portarias do Reitor. 

5.2. A Universidade reserva-se o direito de: 

 transferir os alunos de turno, quando necessário ou conveniente, a seu critério; 

 mesclar turmas que não atingirem um mínimo necessário de alunos; 

 indeferir matrícula de alunos em débito com a Instituição; 

 decidir sobre a instalação ou não de turmas e turnos, tendo em vista o número 

de candidatos. 

5.3. A matrícula nos cursos previstos neste Edital far-se-á por ordem de 

inscrição, até o limite das vagas previstas para cada turma. 

5.4. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela SECAC – Secretaria 

de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, à qual está subordinada a Escola 

de Teatro PUC Minas.  

 

Registre-se, divulgue-se, cumpra-se.   

                                                       

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2014. 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 


