
 
 

EDITAL Nº 033/2019 

ERRATA 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

ENGENHARIA ELÉTRICA, NÍVEL MESTRADO, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS), E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 

NELE APROVADOS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2019.  

 

NA EMENTA: 

 

Onde se lê: 

 

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 

estarão abertas as inscrições no processo seletivo destinado ao preenchimento de 40 (quarenta) 

vagas, para o 2º semestre letivo de 2019, do Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Elétrica, nível Mestrado, da PUC Minas, no período de 08 de maio a 25 de junho de 2019.  

 

Leia-se:  

 

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 

estarão abertas as inscrições no processo seletivo destinado ao preenchimento de 40 (quarenta) 

vagas, para o 2º semestre letivo de 2019, do Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Elétrica, nível Mestrado, da PUC Minas, no período de 08 de maio a 27 de junho de 2019.  

 

 

NO ITEM 1. INSCRIÇÕES:  
 

 

Onde se lê: 

 

1.1 - Poderão candidatar-se às vagas do curso os portadores de diploma de curso superior com 

validade nacional.  

 

1.2 - Período de inscrição: de 08 de maio a 25 de junho de 2019 (somente ON-LINE). 

 

1.3 - As inscrições serão feitas através da página www.pucminas.br/pos/eletrica, exclusivamente.  

 

§ 1º - A cópia da documentação exigida no item 1.6 deste Edital deverá ser anexada no formulário 

on-line, upload, em arquivos formato PDF, durante o processo de inscrição.  

 

Leia-se: 

 

1.2 - Poderão candidatar-se às vagas do curso os portadores de diploma de curso superior com 

validade nacional.  

 



 
1.2 - Período de inscrição: de 08 de maio a 27 de junho de 2019 (somente ON-LINE). 

 

1.3 - As inscrições serão feitas através da página www.pucminas.br/pos/eletrica, exclusivamente.  

 

§ 1º - A cópia da documentação exigida no item 1.6 deste Edital deverá ser anexada no formulário 

on-line, upload, em arquivos formato PDF, durante o processo de inscrição.  

 

1.4 - O valor da taxa de inscrição é de R$187,37 (cento e oitenta e sete reais e trinta e sete 

centavos) e deverá ser pago através de boleto bancário que será gerado ao finalizar a inscrição 

através do site www.ppgee.pucminas.br. 

Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 24 de junho de 2019. 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 


