PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários
Coordenadoria de Apoio Comunitário

Comunicado aos candidatos ao processo seletivo do PROUNI
2º semestre de 2022 – 1ª Etapa
De acordo com o Edital nº 81, de 26 de julho de 2022, que estabelece o
cronograma do Processo Seletivo do Prouni 2º/2022, passa a vigorar com
alteração das datas conforme Oficio nº 85, de 03 de agosto de 2022. a PUC
Minas alterou os seguintes procedimentos para recebimento e avaliação da
documentação relativa à comprovação dos dados socioeconômicos dos
candidatos pré-selecionados e de seu grupo familiar na 1ª Etapa.
Ver lista de documentos aqui:
Primeira Chamada: 09/08 a 17/08/2022
1. Envio de documentos por meio virtual (para todos os Campi e Unidades
Acadêmicas) no período de 09 a 17 de agosto de 2022 através de
plataforma

que

estará

disponível

no

Portal

da

PUC

Minas

www.pucminas.br
2. Entrega presencial de documentos:
•

No Campus Coração Eucarístico e nos demais Campi e
Unidades Acadêmicas:
Nos dias 09, 10, 11, 12, 16 e 17 de agosto, das 8h às 19h30.
E no sábado, dia 13 de agosto, das 8h às 12h.

•

Nos Campi de Arcos e Serro:
Nos dias 09, 10, 11, 12, 16 e 17 de agosto, das 8h às 12h.

Os candidatos aos cursos do Campus Coração Eucarístico deverão entregar sua
documentação no Apoio Comunitário, prédio 8.
Nos demais Campi e Unidades Acadêmicas, no Apoio Comunitário de cada local.
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Os candidatos dos Campi de Arcos e Serro deverão entregar sua documentação
na Secretaria Acadêmica do Campus.
Observações:
I.

Para evitar aglomerações, só terá acesso ao ponto de entrega da
documentação o próprio candidato ou seu representante. Em qualquer
dos casos, a pessoa deverá estar fazendo uso de máscara.

II.

Os documentos (cópias) deverão ser entregues em envelope
fechado identificado com nome do candidato, curso para o qual está
concorrendo e telefones de contato.

III.

Cronogramas e orientações sobre as chamadas seguintes serão
divulgados oportunamente.

