ALUNO ESPECIAL NO PPGINF
2/2017
DOCUMENTOS EXIGIDOS:

- Solicitação de Admissão como Aluno Especial na Pós-Graduação
(http://www.saa.unb.br/images/stories/documentos/formularios/posgraduacao/solicitaca
o_admissao_aluno_especial_pos.pdf )

-03 a 08 de Agosto (07h30min às 16 h) – Inscrição
– 10 de Agosto – DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
– Após o RESULTADO o aluno terá até o dia 17 de Agosto PARA

TRAZER O COMPROVANTE ORIGINAL DE PAGAMENTO DA
TAXA DE MATRÍCULA NO VALOR DE R$404,00 (quatrocentos e
quatro reais) por disciplina1.
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Exceto Seminários que é R$ 202,00 (Duzentos e dois reais)

– Os candidatos deverão ser orientados a pedir apenas as disciplinas que

desejam e possam cursar. O aluno especial não tranca disciplina, e sua
desistência acarretará o ônus de reprovação por abandono (SR – Sem
Rendimento – acima de 25% de faltas).

Atenção:
Os documentos listados deverão ser entregues digitalizados em um
único arquivo (Formato PDF) em PenDrive ou CD. Não
recebemos documentos por e-mail em nenhuma hipótese. Os
documentos devem estar legíveis e em posição correta. Serão
desconsiderados os documentos que não estejam em formato PDF, fotos,
ilegíveis, invertidos ou com erro de digitalização.
DEVERÃO SER DIGITALIZADOS OS DOCUMENTOS
ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS EM CARTÓRIO.
Não aceitaremos documentação incompleta. Por determinação do
Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação, as solicitações de matrícula de
alunos especiais só serão processadas pela Secretaria de Administração
Acadêmica (SAA), com a apresentação dos originais das taxas de admissão
no valor de R$ 71,00 e matrícula em disciplina no valor de R$ 101,00 por
crédito.
Os valores pagos não serão ressarcidos.
O recibo emitido por meio de depósito em envelope não será aceito
como comprovação do pagamento.
Os alunos especiais devem assistir às primeiras aulas das disciplinas
solicitadas, mesmo sem a confirmação/aceitação do professor para que não
percam conteúdo da matéria.
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
O pagamento das taxas de inscrições e dos créditos das disciplinas
para solicitação de matrícula como Aluno Especial do PPGINF da
Universidade de Brasília será feito por meio de Guia de Recolhimento da
União. Para emissão do boleto bancário o candidato deverá acessar o
endereço eletrônico https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e gerar
a GRU.
Na tela inicial é obrigatório o preenchimento do Código da Unidade
Credora FUB (UG 154040), o Código de Gestão da Fundação Universidade
de Brasília (15257) Código de Recolhimento (28838-1) o qual se refere ao
pagamento de taxa de serviços de estudos e pesquisas e código de

referência da unidade (4405). Após o preenchimento dos dados, o
candidato deve clicar em avançar para visualização do próximo formulário.

