EDITAL Nº 025/2018

ERRATA

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM
ENGENHARIA MECÂNICA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS
GERAIS, CAMPUS DE BELO HORIZONTE E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS NELE
CLASSIFICADOS, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2018.

No item 1.1

Onde se lê:
1.1 – Os cursos destinam-se aos graduados em Engenharia Mecânica e áreas afins,
incluindo outras modalidades de Engenharias e Ciências Exatas.
- Período de inscrição: até 17 de maio de 2018.
Leia-se:
1.1 – Os cursos destinam-se aos graduados em Engenharia Mecânica e áreas afins,
incluindo outras modalidades de Engenharias e Ciências Exatas.
- Período de inscrição: até 13 de junho de 2018.
No item 1.2
Onde se lê:
1.2- As inscrições serão feitas através do site do Programa de Pós-graduação em
Engenharia Mecânica (www.pucminas.br/pos/mecanica). A cópia da documentação
exigida no Edital deverá ser entregue à Secretaria do curso até 17 de maio de 2018.
Leia-se:
1.2- As inscrições serão feitas através do site do Programa de Pós-graduação em
Engenharia Mecânica (www.pucminas.br/pos/mecanica). A cópia da documentação
exigida no Edital deverá ser entregue à Secretaria do curso até 13 de junho de 2018.
No item 1.3
Onde se lê:
1.3- Para aprovação na prova de inglês, que será eliminatória, deverá ser obtida a
pontuação mínima de 60 pontos. A prova acontecerá no dia 18/05/2018, às 14h, nas
dependências do Programa ou em outro lugar a ser divulgado, caso o número de
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inscritos seja maior que a capacidade do local destinado inicialmente. A prova de
inglês poderá ser substituída pela apresentação da certificação nos Exames de
Proficiência TOEFL, Cambridge e IELTS, realizados até 5 (cinco) anos antes da data
de inscrição do candidato no processo seletivo a que se refere o presente Edital. As
notas e níveis mínimos aceitos para aprovação são: TOEFL – iBT: 66; TOEFL – iTP:
513; IELTS: 5,0 e Cambridge: PET.

Leia-se:
1.3- Para aprovação na prova de inglês, que será eliminatória, deverá ser obtida a
pontuação mínima de 60 pontos. A prova acontecerá no dia 14/06/2018, às 14h, nas
dependências do Programa ou em outro lugar a ser divulgado, caso o número de
inscritos seja maior que a capacidade do local destinado inicialmente. A prova de
inglês poderá ser substituída pela apresentação da certificação nos Exames de
Proficiência TOEFL, Cambridge e IELTS, realizados até 5 (cinco) anos antes da data
de inscrição do candidato no processo seletivo a que se refere o presente Edital. As
notas e níveis mínimos aceitos para aprovação são: TOEFL – iBT: 66; TOEFL – iTP:
513; IELTS: 5,0 e Cambridge: PET.
No item 1.7
Onde se lê:
1.7- Todas as inscrições serão analisadas pela Comissão Examinadora do Processo
de Seleção, que apresentará o deferimento prévio, sendo motivos para indeferimento:
a falta de qualquer documento exigido para a inscrição, o não atendimento a qualquer
item presente neste Edital ou o fato de o perfil do candidato não corresponder ao do
público alvo do Mestrado/Doutorado, conforme seu Regulamento Interno. O resultado
do processo seletivo será comunicado ao candidato, por divulgação no site, até a data
de 21 de junho de 2018, podendo a Universidade, a seu critério, enviar notificações
aos candidatos.
Leia-se:
1.7- Todas as inscrições serão analisadas pela Comissão Examinadora do Processo
de Seleção, que apresentará o deferimento prévio, sendo motivos para indeferimento:
a falta de qualquer documento exigido para a inscrição, o não atendimento a qualquer
item presente neste Edital ou o fato de o perfil do candidato não corresponder ao do
público alvo do Mestrado/Doutorado, conforme seu Regulamento Interno. O resultado
do processo seletivo será comunicado ao candidato, por divulgação no site, até a data
de 04 de julho de 2018, podendo a Universidade, a seu critério, enviar notificações aos
candidatos.
No item 1.13
Onde se lê:
1.13 - As inscrições serão analisadas e, dentre aquelas deferidas, será realizada a
classificação dos candidatos pela Comissão Examinadora/Colegiado do Programa de
Pós-graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM). Os resultados finais serão
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divulgados no site do PPGEM (www.pucminas.br/pos/mecanica), a partir de 21 de
junho de 2018.
Leia-se:
1.13 - As inscrições serão analisadas e, dentre aquelas deferidas, será realizada a
classificação dos candidatos pela Comissão Examinadora/Colegiado do Programa de
Pós-graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM). Os resultados finais serão
divulgados no site do PPGEM (www.pucminas.br/pos/mecanica), a partir de 04 de
julho de 2018.
No item 3
Onde se lê:
3 - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
3.1- Inscrições: 30 de abril a 17 de maio de 2018.
3.2- Análise da documentação: 25 a 30 de maio de 2018.
3.3- Entrevistas – Anexo do Prédio 10: 06, 07 e 08 de junho de 2018.
3.4- Análise da Comissão de Bolsas: 13 e 14 de junho de 2018.
3.5- Resultado final: 21 de junho de 2018.
3.6- Pré-matrícula: 09 de julho a 11 de julho de 2018.
3.7- Matrícula: 31 de julho a 06 de agosto de 2018.
Leia-se:
3 - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
3.1- Inscrições: 30 de abril a 13 de junho de 2018.
3.2- Análise da documentação: 18 a 21 de junho de 2018.
3.3- Entrevistas – Anexo do Prédio 10: 28 e 29 de junho de 2018.
3.4- Análise da Comissão de Bolsas: 02 e 03 de julho de 2018.
3.5- Resultado final: 04 de julho de 2018.
3.6- Pré-matrícula: 09 a 11 de julho de 2018.
3.7- Matrícula: 31 de julho a 06 de agosto de 2018
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No item 4.2
Onde se lê:
4.2 - O resultado do processo seletivo só terá validade para o 1º semestre de 2018.
Leia-se:
4.2 - O resultado do processo seletivo só terá validade para o 2º semestre de 2018.
No item 6.2

Onde se lê:
6.2- Início: 06 de agosto de 2018.
Leia-se:
6.2- Início: 08 de agosto de 2018.

Belo Horizonte, 04 de maio de 2018.

Professor Ronaldo Rajão Santiago
Secretário Geral
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