Procedimentos para a inscrição como aluno especial CDS 2017/1
De acordo com o calendário oficial da Universidade de Brasília, as inscrições para aluno
especial dar-se-ão nos dias 06 e 07 de março de 2017. Consulte o calendário no
endereço:
Calendário Acadêmico 2017-1
LINK para formulário (solicitação de admissão como aluno especial):
Solicitação de Admissão como Aluno Especial
As disciplinas do Centro de Desenvolvimento Sustentável que aceitarão alunos
especiais serão as seguintes:
Disciplina

Professores

Conservação da Biodiversidade e
Processo Evolutivo
Energia e Desenvolvimento
Sustentável

Jose Luiz de Andrade
Franco
Elimar Pinheiro e João
Nildo

Dia da
Semana

Horário

Terça

14:00 às 18:00

Quarta

14:00 às 18:00

Nº máximo de
selecionados (não
vinculativo)
10 (dez)
15 (quinze)

Procedimento para a geração da GRU:
1 - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO – GRU (para pagamento da taxa de inscrição e, caso
selecionado, dos créditos da disciplina).

O pagamento das taxas de inscrições no Processo de Admissão de Alunos
Especiais do PPGCDS 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

(instruções:

http://www.daf.unb.br/index.php/dcf/roteiro-para-

execucao-da-despesa/14-diretoria-de-contabilidade-e-financas/38-emissao-de-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) e Código de Referência (4417). Após o
preenchimento dos dados, o candidato deve clicar em avançar para visualização do
próximo formulário. Nesse sentido, o candidato deverá apresentar o comprovante
original do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 71,00 (setenta e um reais).

SOLICITAÇÃO DEFERIDA: Para efetivação da matrícula, o aluno deverá
recolher a taxa semestral correspondente ao número de créditos da(s) disciplina(s)
deferida(s), R$ 101,00 (cento e um reais) por crédito (Essa taxa só será paga se o
candidato for selecionado). Disciplina de 4 (quatro) créditos – total de 404 reais.
SOLICITAÇÃO INDEFERIDA: 15 dias após o prazo de indeferimento da
solicitação, toda documentação será descartada.
Observação:
Não aceitaremos boletos (GRU) sem o número de referência (4417). Nesse
sentido, antes de realizar o pagamento, verifique se todos os campos foram devidamente
preenchidos.
É responsabilidade do aluno trazer o formulário impresso, bem como a cópia de
seus documentos com os respectivos originais caso não tenham sido autenticados em
cartório. Esses procedimentos não serão feitos na Secretaria do Centro.
O resultado das solicitações sairá à medida que forem analisadas pelos
professores responsáveis pela (s) disciplina (s) requerida (s) com divulgação no quadro
de avisos do Centro e provavelmente no site institucional. O candidato poderá enviar email para (secretariappgcds@gmail.com) a fim de consultar o resultado da seleção.

Atenciosamente
SECRETARIA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

