
 
 
 

Universidade de Brasília 
Instituto de Ciências Humanas 

Departamento de Geografia 
Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Caixa Postal 4496; 70910-970 – Brasília,DF 

Fone (061)3107 7264 

Fax: (061)3107 7361               

 

ALUNO ESPECIAL 

2º/2016 
 

Aluno especial é o aluno matriculado em disciplinas isoladas do curso de 
graduação ou pós-graduação. Após a conclusão desses estudos, o aluno especial 
tem direito à obtenção de declaração correspondente à(s) disciplina(s) cursada(s).  
 

Inscrições:   08 e 09/08/2016. 

Documentação Necessária:      - Currículum Vitae; 
- Cópia Autenticada do Diploma de Curso Superior; 
- Histórico Escolar do Ensino Superior; 
- Carteira de Identidade; 

  - Título de Eleitor com comprovante da última 
votação 

  - Certificado de Alistamento Militar para candidato 
do sexo   masculino; 

- Original da Taxa de Solicitação de Admissão no 
valor de R$ 71,00 

 

Observação:  O recolhimento da taxa de matrícula em disciplina será no valor de 
101,00 por crédito que deverá ser feito pelo interessado após o 
registro. A taxa também deverá ser efetivada pelo interessado, através 
da GRU A ser obtida no seguinte endereço: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp Após o 
preenchimento da guia, a mesa devera ser impressa e levada ao 
banco para pagamento. O original deste documento, deverá ser 
entregue na secretaria do Programa O número de referência  
solicitado na guia para o Curso de Pós-Graduação em Geografia é 
4328. Veja modelo abaixo com a forma de preenchimento. 
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O preenchimento da GRU deve seguir com os códigos como no modelo abaixo: 
 

 
Após o preenchimento deve-se clicar em “Avançar ” e preencher a segunda tela da seguinte forma: 
 

 
Por fim, basta clicar em “Emitir GRU” para imprimi-la. Lembrando que este documento só pode ser pago no 
Banco do Brasil. 


