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ALUNO ESPECIAL 2º/2020 
 

CRONOGRAMA 2020/2 

Inscrição (Comprovante pagamento de taxa de inscrição) 1 e 2 de fevereiro 

Matrícula em Disciplina (comprovante de pagamento de créditos) Após confirmação 
pelo professor 
responsável pela 
oferta da disciplina 
(data será 
informada 
posteriormente) 

SOLICITAÇÃO 

 LinK: https://forms.gle/QgHXTP5VDvbn4n656 
DOCUMENTOS SOLICITADOS:  
 

 Formulário de solicitação, Diploma e Histórico Escolar, Identidade, CPF, Título de Eleitor 
com o último comprovante de votação e Certificado de Reservista (sexo masculino);  

 Curriculum Vitae;  

 Comprovante da taxa de inscrição no valor de R$ 71,00;  
 
VALORES DAS TAXAS 

 Inscrição: R$ 71,00 (Setenta e um reais);  

 Admissão (Após o Resultado Final): 101,00** (Cento e um reais) por crédito;  

 

PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS 

 Não haverá devolução de taxa de inscrição sob qualquer hipótese. 

 Verifique sua GRU antes do pagamento. Pagamentos feitos com códigos errados, 

mesmo que sejam programas da UnB, mesmo do Instituto de Química, não serão 

aceitos para matrícula. Não esquecer de colocar o código de referência do curso na 

GRU. 

 As taxas referentes à matrícula em disciplina só serão cobradas no momento de sua 

efetivação, verificada a aceitação do pedido e a existência de vaga. 

 Os alunos especiais não terão vínculo com cursos regulares, portanto não farão jus a 

identidade estudantil ou a algum dos seguintes benefícios: alojamento, qualquer tipo de bolsa 

e qualquer forma de subvenção para utilização do restaurante Universitário. 

 Aluno regular de graduação da UnB não poderá ser registrado como aluno especial. 
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Pagamento será feito através da Guia de Recolhimento da União (GRU) poderá ser obtida em 
um dos seguintes sites:  

http://www.stn.fazenda.gov.br / https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp   

 

Preenchimento da GRU 

 Programa De Pós-Graduação em Ensino de Ciências 
Banco do Brasil S/A (BB) - 001,  
Agência 1607-1 (Ministério da Fazenda),  
Conta nº 170500-8,  
Unidade Gestora: 154040  
Gestão: 15257 – Fundação Universidade de Brasília  
Código de Recolhimento/Identificador (Código-dv): 28838-1  
Número de Referência do curso: 4382  
 
 

 Programa De Pós-Graduação em Educação em Ciências 
Banco do Brasil S/A (BB) - 001,  
Agência 1607-1 (Ministério da Fazenda),  
Conta nº 170500-8,  
Unidade Gestora: 154040  
Gestão: 15257 – Fundação Universidade de Brasília  
Código de Recolhimento: 28838-1 – Serviços de Estudos e Pesquisa  
Número de Referência do curso: 4450  

 

 Programa De Pós-Graduação em Química 
Banco do Brasil S/A (BB) - 001,  
Agência 1607-1 (Ministério da Fazenda),  
Conta nº 170500-8,  
Unidade Gestora: 154040  
Gestão: 15257 – Fundação Universidade de Brasília  
Código de Recolhimento: 28838-1 – Serviços de Estudos e Pesquisa  
Número de Referência do curso: 4452 
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