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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

Este Manual fornece informações relevantes para os candidatos ao Processo 

Seletivo para o curso de Teologia – Complementação de Estudos – PUC-Rio. 

A criação deste curso, em condições especiais, é baseada no Parecer da Câ-

mara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação n° 63/2004 de 

19/02/2004, homologado pelo Ministro da Educação e publicado no DOU em 

01/04/2004. 

Antes de se inscrever para o Processo Seletivo, o candidato deve conhecer as 

normas que regem o Concurso e as fases que decorrem desde a inscrição inicial até 

o processo final de matrícula na Universidade. 

Recomenda-se, portanto, a leitura atenta deste Manual, as informações nele 

contidas são necessárias para garantir a correção dos procedimentos acadêmicos e 

administrativos. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A complementação de Estudos em Teologia é oferecida pelo Departa-

mento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, inte-

grado no Centro de Teologia e Ciências Humanas, conforme o Parecer do 

Conselho Nacional de Educação 63/2004. 

 

Objetivo da convalidação 

O Curso de Complementação de Estudos em Teologia tem como objetivo ofe-

recer aos alunos portadores de Diploma de Teologia, expedidos por Instituições não 

credenciadas pelo MEC, a possibilidade de convalidar seus diplomas. A convalida-

ção destina-se àqueles que concluíram o Curso livre de Teologia em alguma institui-

ção religiosa e são portadores dos documentos que o comprovam. Cumpridas todas 

as exigências abaixo indicadas, o aluno terá direito ao título de Bacharel em Teolo-

gia devidamente reconhecido. 

 

Exigências para a Convalidação 

O candidato deverá cursar um mínimo de 20% dos créditos do Curso de Teo-

logia da PUC-Rio, o que equivale a cursar 42 créditos, que serão distribuídos da 

seguinte forma: 38 em disciplinas e 4 em atividades complementares. Em cada mó-

dulo, uma disciplina poderá ser oferecida à distância. As atividades complementares 

serão reconhecidas e computadas segundo o regulamento das atividades comple-

mentares do Curso de Graduação em Teologia da PUC-Rio. 

A convalidação se desenvolverá da seguinte forma: 

1º módulo: 06 fevereiro a 24 de fevereiro de 2017. 

2º módulo: 10 de julho a 28 de julho de 2017. 

3º módulo: 15 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018. 

As aulas serão ministradas de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h e das 

15h às 17h. 
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2 – ORIENTAÇÃO AOS CANDIDATOS 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

Documento de escolaridade 

Antes de se inscrever, o candidato deve considerar que será assegurado o di-

reito de efetivar a matrícula na PUC-Rio somente ao candidato aprovado e classifi-

cado que, no dia da matrícula, apresente os seguintes documentos: 

- Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente acompanhado de 

histórico escolar completo ou documento equivalente, conforme o Art. 44 inciso II da 

Lei Nº 9394, de 20/12/96; o candidato que concluiu o Ensino Médio no exterior deve 

apresentar sua equivalência obtida na Secretaria Estadual de Educação; 

- Documento comprobatório de conclusão de curso livre de Teologia oferecido 

por Instituições de Ensino que não são reconhecidas pelo Ministério da Educação 

acompanhado de histórico escolar completo. Só serão aceitos os cursos com pelo 

menos 1600 horas de aulas; 

- Histórico Escolar do Curso Livre de Teologia; 

- Grade curricular do Curso Livre de Teologia, acompanhado das ementas e 

bibliografias das disciplinas. 

Inscrição 

A taxa de inscrição será no valor de R$ 50,00. 

A inscrição deverá ser feita no campus Gávea da PUC-Rio, no Departa-

mento de Teologia, situado na Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea, RJ, de 

segunda a sexta-feira. O horário de atendimento será das 9h às 11h e das 14h às 16h. 

Documento de Identidade. No dia da prova, o candidato deverá se identificar 

com o original do mesmo documento informado no Requerimento de Inscrição. 
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PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO: 

1, 2, 3 – NOME DO CANDIDATO, DO PAI e DA MÃE: coloque uma letra em 

cada quadrícula, deixando uma quadrícula em branco entre nome, sobrenome, pre-

posição, etc. Use letra de forma. 

4 – IDENTIDADE: 

 NÚMERO: informe o número de seu Documento de Identidade. 

 ÓRGÃO EXPEDIDOR: preencha com a sigla do Órgão Expedidor do Do-

cumento de Identidade conforme tabela a seguir: 
 

Sigla Órgão expedidor  Sigla Órgão expedidor 

CNH Carteira Nacional de Habilitação  MMA Ministério da Marinha 

DET DETRAN (com foto)  POF Polícia Federal 

DIC Diretoria de Identificação Civil  POM Polícia Militar 

IFP Instituto Félix Pacheco  SES Carteira de Estrangeiro 

IPF Instituto Pereira Faustino  SSP Secretaria de Segurança Pública 

MAE Ministério da Aeronáutica  ZZZ Outros (inclusive exterior) 

MEX Ministério do Exército    

 ESTADO EMITENTE: informe a sigla do estado emitente de seu Docu-

mento de Identidade (use ZZ para exterior). 

5 – SEXO: preencha com "M" para sexo masculino ou "F" para feminino. 

6 – NACIONALIDADE: preencha com "B" para brasileira ou "E" para estrangeira. 

7 – NATURALIDADE: preencha com a sigla do estado onde nasceu e, caso 

sua nacionalidade seja estrangeira, coloque “ZZ”. 

8 – LOCAL DE NASCIMENTO: preencha com o nome da cidade onde nasceu. 

9 – DATA DE NASCIMENTO: informe o dia, mês e ano de seu nascimento. 

10 – CPF: Informe o seu CPF. 

11 – ENDEREÇO: 

RUA, AV., ETC.: preencha com o nome da rua, avenida, etc. onde reside, 

abreviando os nomes intermediários, caso necessário. 

NÚMERO: informe o número de sua residência. 

APTO/CASA: preencha com o número do apartamento ou da casa onde reside.  

BLOCO: informe o bloco onde reside, se for o caso. 
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BAIRRO: abreviar o nome do bairro quando necessário. 

CIDADE: abreviar o nome da cidade quando necessário. 

ESTADO: informe a sigla do estado onde reside.  

CEP: coloque o Código de Endereçamento Postal da área onde reside. 

DDD: informe o Código de Discagem Direta à Distância de sua cidade.  

TELEFONE: preencha com seu telefone de contato. 

E-MAIL: preencha com seu endereço eletrônico. 
 

Estas informações são importantes para eventuais contatos durante a realização 

do Concurso. 

12 – OPÇÃO DE CURSO: TEOLOGIA – COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS. 

13 – ESTABELECIMENTO DE ENSINO MÉDIO: informe o nome do Estabele-

cimento onde concluiu o Ensino Médio.  

14 – ANO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO: Informe o ano em que con-

cluiu o Ensino Médio. 

15 – FORMAÇÃO ESCOLAR: Preencha com um "X" na opção correspondente à 

sua formação escolar. 

16 – O candidato com necessidade de atendimento especial para a realização 

das provas deverá encaminhar um laudo médico, com referência da CID, à Coorde-

nação do Vestibular para o e-mail vest@puc-rio.br até o dia 30 de novembro de 

2016. 

Os recursos disponíveis para a realização das provas estão listados abaixo e o can-

didato deverá assinalar a sua necessidade no Requerimento de Inscrição. 

Leitura: terá o auxílio de um profissional capacitado para realizar a leitura da prova. 

Transcrição: terá o auxílio de um profissional capacitado para transcrever a redação. 

Tradutor-Interprete de Libras: terá o auxílio de um profissional capacitado pa-

ra usar a Língua Brasileira de Sinais no atendimento a pessoas com def iciên-

cia auditiva ou surdas. 

Prova Ampliada: a prova será impressa com letra ampliada em papel de for-

mato A3. 

Outras necessidades especiais – após a inscrição, o candidato deverá entrar 

em contato com a Coordenação do Vestibular por e-mail, vest@puc-rio.br, até o 

dia 30 de novembro de 2016. 
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NO DIA DA PROVA 

A sala, na PUC-Rio, onde o candidato deverá fazer a prova estará divulgada 

no dia da prova no mesmo local das inscrições. Recomenda-se que o candidato 

chegue ao local com uma antecedência mínima de 40 minutos. Em hipótese alguma 

será permitida a entrada depois do horário previsto para o início das provas. 

No dia da prova, o candidato deverá ter em mãos o original do Documento de 

Identidade utilizado na inscrição e caneta esferográfica de tinta de cor preta ou azul. 

Ao receber a prova, o candidato deverá: 

 a) ler com atenção todas as instruções que dizem respeito à prova; 

 b) preencher com seu nome e número de inscrição e assinar no espaço pró-

prio do caderno de prova. 

Ao terminar a prova, o candidato deverá rever as instruções, certificando-se de 

que as cumpriu corretamente e, em seguida, entregá-la ao fiscal de sua sala e assinar 

a lista de presença, retirando-se imediatamente do local. Os três últimos candidatos 

presentes em cada sala deverão nela permanecer até que todos tenham terminado as 

provas. 

Durante a realização da prova, os supervisores de setor têm ordem de recolher 

ou anular a prova do candidato que estiver se comunicando, tentando fazê-lo ou 

procurando utilizar qualquer meio fraudulento. Portanto, durante a prova o candidato 

deverá: 

 a) dar atenção exclusivamente à sua prova; 

 b) não se comunicar com outros candidatos; 

 c) não trazer consigo nem tentar consultar qualquer material; 

 d) não usar aparelho celular, calculadora ou similares.  

Os fiscais recolherão a prova quando esgotado o tempo máximo para a realiza-

ção da mesma. 
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3 – EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE TEOLOGIA - 
COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS – PUC-Rio – 2017/1 

 

O Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro faz saber, por intermédio deste Edital, que estarão abertas 

de 19 de setembro a 30 de novembro de 2016, as inscrições para o Processo 

Seletivo para o curso de Teologia – Complementação de Estudos com ingresso no 

1º semestre do ano letivo de 2017. 

Art. 1º – O ingresso no curso de Teologia, no 1º semestre do ano letivo de 

2017, se dará pela classificação na prova do Processo Seletivo a que este Edital se 

refere. 

 

DO CURSO E DAS VAGAS OFERECIDAS 

Art. 2º – As atividades escolares do curso de Teologia da PUC-Rio, inclusive pro-

vas, desenvolvem-se no seu campus na Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea, 

RJ, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h e das 15h às 17h. 

Art. 3º – As vagas oferecidas neste Processo Seletivo são para preenchimento 

no 1º semestre de 2017 e perfazem o total de 70 (setenta) vagas. 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Para o ingresso na Complementação de Estudos em Teologia, o candidato de-

verá submeter-se a uma seleção realizada em duas etapas. 

1- Avaliação da documentação exigida na inscrição, conforme o Art. 4º deste 

Edital; 

2- Exame escrito (Redação), conforme o Art. 5º deste Edital. 

 

DA INSCRIÇÃO 

Art 4º – As inscrições para o Processo Seletivo deverão ser efetuadas de 

19 de setembro a 30 de novembro de 2016, no campus Gávea da Pontifícia Uni-

versidade Católica do Rio de Janeiro, no Departamento de Teologia, Rua Marquês de 

São Vicente 225, Gávea, RJ, de segunda-feira a sexta-feira exceto nos dias feriados. 

O horário de atendimento será das 9h às 11h e das 14h às 16h. O preenchimento do 

Requerimento de Inscrição será feito no Departamento de Teologia assim como o pa-

gamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
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Parágrafo único – A importância paga a título de taxa de inscrição em hipótese 

alguma será devolvida. 

O candidato deverá entregar no ato da sua inscrição cópias da documentação 

relacionada a seguir: 

- Carteira de Identidade; 

- Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF; 

- Certificado de conclusão do Ensino Médio; 

- Curriculum Vitae; 

- Comprovante de processo seletivo de ingresso no curso Livre de Teologia; 

- Documento comprobatório de conclusão de curso Livre de Teologia oferecido 

por Instituições de Ensino que não são reconhecidas pelo Ministério da Educação 

acompanhado de histórico escolar completo. Só serão aceitos os cursos com pelo 

menos 1600 horas de aulas; 

- Histórico Escolar do Curso Livre de Teologia; 

- Grade curricular do Curso Livre de Teologia acompanhada das ementas e bi-

bliografias das disciplinas. 

 

DA PROVA 

Art. 5º – A prova será realizada no Campus da PUC-Rio, na Gávea, no dia 

1 de dezembro de 2016 das 15h às 17h e consistirá da elaboração de uma 

Redação a partir de uma proposta de produção de texto em prosa, em modalidade e 

limites solicitados, acerca de tema escolhido a critério da Banca Examinadora. Na Reda-

ção será avaliada a capacidade do candidato de, em registro semiformal e atendo-se ao 

tema apresentado, construir um texto dissertativo ou argumentativo que revele coerência 

e reflexão crítica, além de domínio da norma padrão da Língua Portuguesa. 

Parágrafo único – A prova do Processo Seletivo será única, não havendo segunda 

chamada. Recomenda-se que o candidato chegue ao local com uma antecedência 

mínima de 40 minutos. 

Art. 6º - Somente poderá realizar a prova o candidato que apresentar, à entra-

da do recinto da prova, documento original de identidade utilizado no Requerimento 

de Inscrição. 

Art. 7º - Iniciada a prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de 

decorridos 30 (trinta) minutos. Os três últimos candidatos deverão permanecer juntos 

na sala, sendo somente liberados quando os três tiverem concluído as provas. 

7 
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Art. 8º - O candidato, sob nenhum pretexto, poderá ausentar-se da sala onde es-

teja prestando prova portando o caderno de prova ou deixando de assinar as listas de 

presença, sob pena de ELIMINAÇÃO do Concurso. 

 

DO CRITÉRIO DE APROVAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

Art. 9º - Para fins de classificação, será considerada a nota do candidato na 

prova de Redação. 

Art. 10 - No caso de haver dois ou mais candidatos com a mesma NOTA terá 

preferência o candidato de mais idade. 

Art. 11 – Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que faltar à prova 

ou que obtiver nota menor que 3,0 (três) na prova de Redação. 

Art. 12 – No preenchimento das vagas oferecidas, os candidatos serão convo-

cados em ordem decrescente da sua NOTA. 

 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Art. 13 – Os resultados, decorrentes da ordenação da NOTA da prova de Re-

dação do Processo Seletivo, serão afixados no campus da PUC-Rio, no mesmo lo-

cal das inscrições, a partir do dia 12 de dezembro de 2016. 

§ 1º – Não haverá segunda chamada, revisão de prova ou recontagem de pontos. 

§ 2º – A eventual remessa de carta de instruções ou de boas vindas aos can-

didatos convocados à matrícula não substitui a lista de aprovados afixada no cam-

pus da PUC-Rio. O não recebimento desta carta, por qualquer motivo, não justifica o 

não comparecimento à matrícula. 

 

DA CONVOCAÇÃO À MATRÍCULA 

Art. 14 – A data da convocação dos candidatos habilitados à matrícula na 

PUC-Rio e os respectivos dias de matrícula obedecerão a tabela a seguir: 
 

Data da convocação 

Datas de matrícula 

(pela letra inicial do nome) 
Horário 

12/12/2016 

A a F 24/01/2017 
 das 10h às 12h 

e das 13h às 16h 
G a L 25/01/2017 

M a Z 26/01/2017 
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Parágrafo único - A não efetivação da matrícula, na data indicada, implicará a 

perda do direito à vaga que lhe confere a sua classificação. 

 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA 

a) Documentação 

Art. 15 – Será assegurado o direito de efetivar a matrícula na PUC-Rio somen-

te ao candidato aprovado e classificado nas provas do Processo Seletivo para o cur-

so de Teologia 2017/1 da PUC-Rio que, no dia da matrícula para a qual for convo-

cado, não incorrer em nenhuma das circunstâncias a que se referem os artigos 16 a 

18 deste Edital. 

No dia da matrícula, o candidato deverá fornecer os seguintes documentos: 

1 – certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, acompanhado de histó-

rico escolar completo ou documento equivalente, conforme o Art. 44 inciso II da Lei 

N°.9394, de 20/12/96; o candidato que concluiu o Ensino Médio no exterior deve apresentar 

sua equivalência obtida na Secretaria Estadual de Educação (original e uma cópia); 

2 – documento comprobatório de conclusão de curso Livre de Teologia ofere-

cido por Instituições de Ensino que não são reconhecidas pelo Ministério da Educa-

ção acompanhado de histórico escolar completo. Só serão aceitos os cursos com 

pelo menos 1600 horas de aulas (original e uma cópia); 

3 – grade curricular do Curso Livre de Teologia, acompanhada das ementas e 

bibliografias das disciplinas (original e uma cópia); 

4 – certidão de nascimento ou de casamento (uma cópia); 

5 – carteira de identidade (uma cópia); 

6 – apresentação do Certificado de Alistamento Militar ou do Certificado de 

Reservista ou de Dispensa (ou equivalente), se do sexo masculino, para maiores de 

18 anos; 

7 – título de eleitor, obrigatório para os maiores de 18 anos; 

8 – inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – 

CPF (uma cópia); 

9 – prova de pagamento da primeira parcela da semestralidade, mediante paga-

mento de boleto bancário, retirado na PUC-Rio, no dia da matrícula. Não serão aceitos 

pagamentos efetuados em data posterior ao vencimento constante do boleto ban-

cário. O pagamento do boleto bancário não significa a dispensa da apresentação 

dos demais documentos; 
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10 – contrato de Prestação de Serviços Educacionais assinado pelo aluno (se 

maior, ou seu responsável). As relações entre a PUC-Rio e cada um de seus alunos 

são regidas através de um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. O 

contrato estará disponível no endereço www.puc-rio.br/vestibular ou no campus da 

PUC-Rio, na Diretoria de Admissão e Registro - DAR. 

§ 1º – O formulário de matrícula deverá ser assinado pelo próprio candidato ou 

por seu responsável legal. 

§ 2º – Ficam dispensados de reconhecimento de firma ou autenticação os do-

cumentos discriminados neste Artigo. 

§ 3º – Aquele que, no ato da matrícula, ainda não tiver obtido seus documentos 

originais (itens 5, 6, e 7) já requeridos às autoridades públicas, poderá apresentar, 

condicionalmente, os comprovantes dos respectivos protocolos. 

§ 4º – No ato da matrícula, o candidato será fotografado. A fotografia constará dos 

documentos do candidato. 
 

b) Impedimentos à Matrícula 

Art. 16 – Não terá direito à matrícula na PUC-Rio o candidato que: 

a) não apresente, no dia da matrícula, o documento comprobatório da conclu-

são do Ensino Médio Regular ou Supletivo; 

b) tendo concluído estudos equivalentes ao Ensino Médio no exterior não 

apresente comprovante da equivalência do curso, declarada pela Secretaria Estadual 

de Educação, em data anterior à da inscrição no Processo Seletivo. 

c) não apresente, no dia da matrícula, documento comprobatório de conclusão 

de curso Livre de Teologia oferecido por Instituições de Ensino que não são reco-

nhecidas pelo Ministério da Educação acompanhado de histórico escolar completo. 

Só serão aceitos os cursos com pelo menos 1600 horas de aulas. 

Art. 17 – O candidato que tenha sido jubilado, isto é, desligado compulsoriamente 

da PUC-Rio, de acordo com o Estatuto da Universidade, não poderá se matricular ou 

solicitar posterior transferência interna para o mesmo curso do qual foi desligado. 

Art. 18 – De acordo com o Regimento da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, aquele que, para a matrícula, se servir de documento inidôneo ou 

falso terá a matrícula anulada de pleno direito, sujeitando-se, além da perda da vaga 

obtida e dos valores pagos, às punições previstas em lei. 
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c) Matrícula 

Art. 19 – A matrícula aceita pela Universidade implica a concordância do aluno 

em respeitar e cumprir todas as normas legais, estatutárias, regimentais, acadêmi-

cas, administrativas e disciplinares da Universidade, ora em vigor, bem como as que 

vierem a ser estabelecidas pelos órgãos competentes. 

Art. 20 – Tendo em vista não ser permitido, na PUC-Rio, frequentar mais de 

um curso simultaneamente, o aluno que já estiver matriculado nesta Universidade e 

for convocado à matrícula neste Processo Seletivo deverá optar, por ocasião da ma-

trícula, por um dos cursos a que tem direito, solicitando, concomitantemente, a desa-

tivação do outro. Neste caso, ser-lhe-á assegurado o direito de se matricular no curso 

desativado somente após concluir o curso pelo qual optou. 

Art. 21 – Não será permitida a transferência para outros cursos da Universidade. 
 

d) Investimento 

Art. 22 – O investimento total para o aproveitamento de Estudos em Teolo-

gia, em regime modular, é de R$16.416,00, sendo que a Pontifícia Universidade 

Católica concederá bolsas de até 70%. O estudante que tiver 70% de bolsa fará 

um investimento de R$4.920,00, que será dividido em 12 parcelas de R$410,00, 

que serão pagas através de boleto bancário, mensalmente, com o vencimento no 

dia 3 de cada mês. 

Parágrafo único – O candidato aprovado e matriculado na PUC-Rio, que dese-

jar cancelar sua matrícula, poderá solicitar devolução de 100% da parcela da semes-

tralidade paga, através de requerimento à DAR, até o dia 6 de fevereiro de 2017. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23 – Além das hipóteses referidas nos artigos 8º e 11, será eliminado do 

Processo Seletivo o candidato que: 

  I) prestar informações inexatas no Requerimento de Inscrição; 

 II) deixar de comparecer ou chegar atrasado para prova; 

III) incorrer em comportamento desrespeitoso ou impertinente para com qual-

quer aplicador de prova, funcionário ou autoridade acadêmica; 

IV) entrar no recinto destinado à realização de prova portando qualquer equi-

pamento ou instrumento, eletrônico ou não, que lhe permita obter informações ina-

cessíveis aos demais candidatos; 
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  V) utilizar-se, durante a prova, de qualquer instrumento de cálculo e/ou meio 

de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, 

computadores de qualquer porte, rádios, telefones, receptores, anotações manuscri-

tas, impressos, livros, lembretes, etc; 

 VI) estabelecer qualquer forma de comunicação, durante a prova, com outro 

candidato ou pessoa estranha à organização do Concurso; 

 VII) adotar qualquer procedimento contrário à legislação em vigor. 

Parágrafo único – A eliminação será efetivada mesmo que a constatação de irregu-

laridade ou da utilização de expediente ilícito ocorra após o término da prova. 

Art. 24 – A PUC-Rio reserva-se o direito de: 

  I) não realizar Processo Seletivo se o número de candidatos inscritos for infe-

rior ao número de vagas oferecidas; 

 II) não oferecer o curso se o número de alunos efetivamente aprovados e/ou 

matriculados for inferior a 15 alunos. 

III) aumentar o número de vagas oferecidas, através de Edital Complemen-

tar, se o curso tiver apresentado significativa demanda de inscrição, a critério da 

Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos; 

IV) não preencher as vagas que permanecerem ociosas para o primeiro se-

mestre após a matrícula do dia 26 de janeiro de 2017. 

Art. 25 – As provas deste Processo Seletivo serão arquivadas pela PUC-Rio 

por um ano, a contar da data da última prova. Após este período, todo o material 

será destruído. 

Art. 26 – A PUC-Rio fará divulgar, sempre que necessário, normas comple-

mentares ao presente Edital e avisos oficiais. 

Art. 27 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Vestibular 

da PUC-Rio. 

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2016. 

Prof. José Ricardo Bergmann 

Vice-Reitor para Assuntos Acadêmicos 

O presente Edital foi registrado no Cartório do 3º Ofício de Registro de Títulos e 

Documentos em 15 de setembro de 2016 sob o número 1.130.079. 
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4 – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

EVENTO  DATA  HORÁRIO  

Inscrições no Campus Gávea da PUC-Rio. 
19/09/2016 

a 
30/11/2016 

das 9h às 11h 
e 

das 14h às 16h 

Prova: Redação 1/12/2016 das 15 às 17h 

Divulgação do resultado final e convocação à 

matrícula. 
12/12/2016  

Matrícula dos candidatos convocados. 

(pela letra inicial do nome) 

A a F 24/01/2017 

das 10h às 12h 
e 

das 13h às 16h 
G a L 25/01/2017 

M a Z 26/01/2017 

AULAS 

1º Módulo (segunda-feira a sexta-feira) 
6/02/2017 

a 
24/02/2017 

das 7h às 13h 
e 

das 15h às 17h 

2º Módulo (segunda-feira a sexta-feira) 
10/07/2017 

a 
28/07/2017 

das 7h às 13h 
e 

das 15h às 17h 

3º Módulo (segunda-feira a sexta-feira) 
15/01/2018 

a 
02/02/2018 

das 7h às 13h 
e 

das 15h às 17h 

 


