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EDITAL Nº 103/2017 

ERRATA  

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS 
GERAIS, REFERENTE AO ANO DE 2018. 

No Art. 9º, Inciso III, a bibliografia indicada no item “C” foi substituída pelo texto 
disponibilizado no site www.pucminas.br/pos/direito. 

Título do texto: Direito do Trabalho: entre expansão e redução, de autoria de Cleber 
Lúcio de Almeida. 

A bibliografia dos itens “a” e “b” permanece sem alterações. 

 

No Art. 10, onde se lê: 

Art. 10 - Os candidatos aprovados na segunda etapa participarão da terceira etapa, 
que consistirá em entrevista e discussão do projeto, em ordem alfabética e por banca, 
nos dias 27 e 28 de novembro de 2017, conforme escala divulgada pela Secretaria do 
Programa até o dia 24/11/2017.  

Leia-se: 

Art. 10 - Os candidatos aprovados na segunda etapa participarão da terceira etapa, 
que consistirá em entrevista e discussão do projeto, em ordem alfabética e por banca, 
nos dias 27 e 28 de novembro de 2017, conforme escala divulgada pela Secretaria do 
Programa até o dia 24/11/2017. Especificamente para a linha de pesquisa “Direito do 
Trabalho, Modernidade e Democracia”, as entrevistas ocorrerão no dia 29/11/2017. 

No art. 15, onde se lê: 

Art. 15– Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula obedecendo as 
seguintes etapas: 

I) 11 a 12/11/2017: Solicitação de matrícula (adesão ao contrato e pagamento de 
30% do valor da matrícula); 

II) 19/12/2017: Chancela da solicitação de matrícula do aluno pelo orientador;  

III) 26/02/2018: Efetivação da matrícula (apresentação pelo aluno do Termo de 
Adesão ao Contrato, comprovante de pagamento de 70% referente ao restante 
do valor da matrícula) e outros documentos quando for o caso.  

http://www.pucminas.br/pos/direito
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Leia-se: 

Art. 15– Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula obedecendo as 
seguintes etapas: 

I) 11 a 12/12/2017: Solicitação de matrícula (adesão ao contrato e pagamento de 
30% do valor da matrícula); 

II) 19/12/2017: Chancela da solicitação de matrícula do aluno pelo orientador;  

III)26/02/2018: Efetivação da matrícula (apresentação pelo aluno do Termo de 
Adesão ao Contrato, comprovante de pagamento de 70% referente ao restante 
do valor da matrícula) e outros documentos quando for o caso.  

 

 
 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2017. 
 
 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 


