
  

EDITAL PPGT Nº 01/2022 - RETIFICAÇÃO

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DE ALUNO ESPECIAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM TRANSPORTES PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2022

 

PROCESSO Nº 23106.042138/2022-17

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Transportes (PPGT) da Universidade de Brasília (UnB) torna pública a
re�ficação do Edital PPGT Nº 01/2022, que visa selecionar candidatos às vagas de aluno especial para o
primeiro período le�vo de 2022, cujas as datas foram re�ficadas de acordo com o cronograma abaixo:

 

Etapa Data/Horário

Emissão e pagamento da GRU de inscrição De 00h00 do dia 11/05/2022 até 23h59 do
dia 26/05/2022Realização da inscrição e envio da documentação

Divulgação do resultado parcial 27/05/2022 (data provável)

Emissão e pagamento da GRU de inscrição (vagas
remanescentes) De 00h00 do dia 30/05/2022 até 23h59 do

dia 07/06/2022Realização da inscrição e envio da documentação (vagas
remanescentes)

Divulgação do resultado final 08/06/2022 (data provável)

Emissão e pagamento da GRU de matrícula por crédito
De 14h00 do dia 08/06/2022 até 23h59 do

dia 09/06/2022Envio da GRU e do comprovante de pagamento da taxa de
matrícula por crédito

Divulgação da confirmação e homologação dos
pagamentos 10/06/2022 (data provável)

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL PPGT Nº 01/2022 - RETIFICAÇÃO

ANEXO I - ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DA GRU

 

É de responsabilidade do candidato conferir todos os dados da GRU no momento do
preenchimento.

Não será aceito boleto gerado sem o número de referência ou com número de referência
incorreto.

Recibos emi�dos por meio de depósito em envelope realizado em caixas eletrônicos não serão
aceitos como comprovação de pagamento.

O depósito na conta do Tesouro não será aceito como forma de pagamento.

Não será aceito o comprovante de agendamento de pagamento.

A taxa de matrícula por crédito deverá ser paga somente pelos candidatos selecionados.

 

a) Emissão da GRU de inscrição

I - Acesse o site Portal SIAFI - Guia de Recolhimento da União (fazenda.gov.br), preencha os dados
abaixo e clique no botão “Avançar”:

Unidade Gestora (UG) 154040

Gestão 15257 – Fundação Universidade de Brasília

Nome da Unidade Fundação Universidade de Brasília

Código de Recolhimento 28838-1 – Serviços de Estudos e Pesquisas

 

II - Ao clicar em “Avançar” será requerido o Número de Referência e outras informações que devem
ser preenchidas da seguinte maneira:

Número de Referência 4318

Competência 06/2022

Vencimento 07/06/2022

CNPJ ou CPF do Contribuinte Informar o CPF do candidato

Nome do
Contribuinte/Recolhedor Digitar o nome completo do candidato

Valor Principal R$ 71,00 (independentemente do número de disciplinas
solicitadas)

Valor Total Repe�r o valor colocado no campo “Valor Principal”

 

III - Por fim, clique em “Emi�r GRU”.

 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


b) Emissão da GRU de matrícula

IV - Acesse o site Portal SIAFI - Guia de Recolhimento da União (fazenda.gov.br), preencha os dados
abaixo e clique no botão “Avançar”:

Unidade Gestora (UG) 154040

Gestão 15257 – Fundação Universidade de Brasília

Nome da Unidade Fundação Universidade de Brasília

Código de Recolhimento 28838-1 – Serviços de Estudos e Pesquisas

 

V - Ao clicar em “Avançar” será requerido o Número de Referência e outras informações, que devem
ser preenchidas da seguinte maneira:

Número de Referência 4318

Competência 06/2022

Vencimento 09/06/2022

CNPJ ou CPF do Contribuinte Informar o CPF do candidato

Nome do Contribuinte/Recolhedor Digitar o nome completo do candidato

Valor Principal R$ 101,00 por crédito [1]

Valor Total Repe�r o valor colocado no campo “Valor Principal”

 

[1] Verificar a quan�dade de créditos de cada disciplina na lista de oferta. - Disciplinas de 2 créditos = R$ 202,00 /

Disciplinas de 4 créditos = R$ 404,00

 

VI - Por fim, clique em “Emi�r GRU”.

 

 

 

Profa. Fabiana Serra de Arruda

Coordenadora Subs�tuta do Programa de Pós-Graduação em Transportes - PPGT

 

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Serra de Arruda, Coordenador(a) da Pós-
Graduação em Transportes da Faculdade de Tecnologia, em 27/05/2022, às 14:12, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8193706 e
o código CRC C97B9E1B.

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
http://www.transportes.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=434


Referência: Processo nº 23106.042138/2022-17 SEI nº 8193706


