
 

 

INSTRUÇÃO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E TAXA DE
MATRÍCULA (CASO SEJA PESSOA SELECIONADA)

Edital n. 05/2022 - Processo seletivo de aluno especial – Turma 2022/2. 

 

- Na etapa 01 é obrigatório, apenas, o pagamento da taxa de inscrição no valor de
R$ 79,00.  
- Na etapa 03, taxa de matrícula, é obrigatório o pagamento integral de todos os
créditos, sendo R$ 113,00, por crédito. O valor referente ao pagamento de todos
os créditos para matrícula deverá ser pago posteriormente, caso o pedido da pessoa
interessada seja deferido pela/o docente responsável e confirmado pela pessoa
interessada no site de inscrição. É proibido o pagamento de créditos de forma
antecipada, pois não haverá devolução. 
 
A Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento da taxa inscrição e
matrícula, como aluno especial, no Programa de Pós-Graduação da FAU/UnB,
deve ser emitida por meio do endereço
eletrônico https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 
 
 
Na tela inicial é obrigatório o preenchimento:  
1) do Código da Unidade Credora FUB (UG 154040); 
2) o Código de Gestão da Fundação Universidade de Brasília (15257); e  
3) código de Recolhimento (28832-2).  
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Na tela abaixo, a pessoa interessada deverá, obrigatoriamente, registrar o Número
de Referência (4298), que vinculará a taxa de inscrição e matrícula ao Programa
de Pós-Graduação da FAU.  

Brasília, 06 de outubro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por Caio Frederico e Silva,
Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, em 07/10/2022, às 18:02, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da
Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 8790777 e o código CRC 22D1C48D.

Referência: Processo nº 23106.111646/2022-52 SEI nº 8790777
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