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PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS (EDITAIS 001, 002 
E 003/2020) DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIAS EM SAÚDE-FCE – 1o/2020 
 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 

A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM 
SAÚDE no uso de suas atribuições torna público a convocação dos candidatos para entrega de documentos 
para confirmação da matrícula, conforme os Editais 001, 002 e 003/2020 do Processo de Seleção de Alunos 
Especiais do PPGCTS. 
 
1. A confirmação da matrícula nas disciplinas do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências e Tecnologias em Saúde para o primeiro semestre letivo de 2020, deverá ser efetuada na 
modalidade on-line no período de 17 a 21/08/2020. Observar rigorosamente as orientações do ANEXO 1 
deste Edital. 
2. Não serão aceitas inscrições efetuadas presencialmente ou por via postal. 
3. No ato da confirmação de matrícula, os candidatos deverão digitalizar e enviar, apenas no formato 
“.pdf”, os seguintes documentos: 

3.1 Termo de confirmação de matrícula na(s) disciplina(s) escolhidas e deferidas para o(a) 
candidato(a) disponível no Anexo 2 desta Convocação; 

3.2 Cópia da Guia de Recolhimento da União (GRU) da taxa bancária referente aos créditos no 
valor de R$ 101,00 (cento e um reais) por cada crédito: R$ 202,00 (duzentos e dois reais) para 
disciplinas de 2(dois) créditos e R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) para disciplinas de 4 
(quatro) créditos que serão cursados, que deverá ser paga somente pelo Banco do Brasil. Não 
é necessário gerar uma guia para cada disciplina, caso tenha sido deferida mais de uma. A 
Guia de Recolhimento da União (GRU) poderá ser obtida no site: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e deverá ser preenchida com as 
seguintes informações: código identificador (código-dv) n. 154040; gestão: 15257; código de 
recolhimento: 28838-1 (serviços de estudo e pesquisa), número de referência do PPGCTS: 
4402 (preenchimento obrigatório), e o outro código será o seu CPF, conforme Anexo 3 
Tutorial para preenchimento da GRU. Poderá ser emitida apenas uma GRU para uma ou mais 
disciplinas. NÃO HAVERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, RESTITUIÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO PAGA DE FORMA CERTA OU INCORRETAMENTE. 

3.3 Cópia do comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU da taxa de 
inscrição no valor de R$ 101,00 (cento e um reais): R$ 202,00 (duzentos e dois reais) para 
disciplinas de 2(dois) créditos e R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) para disciplinas de 4 
(quatro) créditos. Neste documento também deverá constar número de referência do 
PPGCTS: 4402 (preenchimento obrigatório); 
3.3.1 Estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que forem servidores 

do quadro da Fundação Universidade de Brasília – FUB, docentes e técnicos-
administrativos. Não poderão receber a isenção da taxa de inscrição os servidores em 
exercício em tempo parcial (TP), professores substitutos, pesquisadores associados e 
servidores cedidos. Os candidatos que preencherem o requisito disposto neste subitem 
deverão apresentar ficha funcional emitida pelo Sistema de Pessoal da UnB (SIPES) 
com data a partir do mês de julho de 2020, para comprovação do vínculo de servidor 
público permanente do quadro da FUB e inserir como comprovante de pagamento no 
campo destinado aos itens 3.2 e 3.3 deste Convocação. 

 
Brasília, 13 de agosto de 2020. 

 
Profa. Dra. Silvana Schwerz Funghetto 
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Profa. Dra. Andréa Donatti Gallassi 
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Anexo 1 
INSTRUÇÕES PARA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA PELA INTERNET 

 

LEIA TODO O EDITAL ANTES DE ENVIAR SUA CONFIRMAÇÃO 

 

1. As confirmações de matrícula em disciplinas deferidas para o processo seletivo de candidatos a 

aluno especial do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde (PPGCTS), 

para o primeiro período letivo de 2020, deverão ser efetuadas apenas na modalidade on-line, 

durante o período do dia 17 a 21/08/2020, e deverão ser enviadas para o endereço eletrônico 

matriculacts@gmail.com ; 

2. A Secretaria não processará confirmações enviadas após 23h59 do dia 21/08/2020.  

3. O candidato deverá escolher apenas as disciplinas que foram deferidas no documento Resultado 

Final do Processo Seletivo Aluno Especial 1/2020, disponível no link  

http://www.pgcts.unb.br/images/documentos/1-

2020/Resultado_Aluno_Especial_2_2020_PPGCTS.pdf 

4. O candidato poderá enviar quantos e-mails quiser durante o período de confirmação, a 

Secretaria irá protocolar o último e-mail enviado.  

5. É obrigatório anexar à mensagem todos as cópias de documentos, citados no item 3 desta 

convocação, salvos em formato “.pdf”. O Anexo 2 presente nesta Convocação servirá de modelo de 

termo para o envio da confirmação de matrícula.  

6. O candidato é responsável pelo envio de documentos completos (verificar e conferir os 

documentos com mais de uma página e enviar num único arquivo pdf), legíveis e em posição 

correta. Serão desconsiderados documentos ilegíveis, invertidos, cortados, incompletos ou com 

erro de digitalização. 

7. A Secretaria enviará resposta via e-mail a(os) candidatos(as) com a confirmação do recebimento 

dos documentos. 

8. O Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde não se responsabiliza por 

confirmações de matrícula não enviadas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 

de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que 

impossibilitem o recebimento dos dados.  

9. Dúvidas sobre a confirmação de matrícula deverão ser enviadas para o endereço eletrônico: 

pgctsfce@unb.br e/ou pgctsfce@gmail.com  

 

mailto:matriculacts@gmail.com
http://www.pgcts.unb.br/images/documentos/1-2020/Resultado_Aluno_Especial_2_2020_PPGCTS.pdf
http://www.pgcts.unb.br/images/documentos/1-2020/Resultado_Aluno_Especial_2_2020_PPGCTS.pdf
mailto:pgctsfce@unb.br
mailto:pgctsfce@gmail.com


Anexo 2 
TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA 

 
 
 

Eu, ________________________________________________________________________ 
(escrever o nome completo), confirmo a minha solicitação de matrícula nas seguintes disciplinas 
deferidas para a minha inscrição _________________________ (escrever o número da inscrição): 
 

Tabela 1 Descrição das disciplinas da lista de oferta para os alunos especiais no 1º semestre de 
2020 

Código da 
Disciplina 

Nome da 
Disciplina 

Número 
de 

Créditos 

Docente(a) 
Responsável(is) 

Dias e 
Horários 

das 
Disciplinas 

Métodos de 
Ensino 

Confirmação 
(marcar com 

um X) 

394815 Envelhecimento e 
Saúde 

4 ELIANA FORTES 
GRIS 

MARGO GOMES DE 
OLIVEIRA 

KARNIKOWSKI 

Quarta 14:00 
17:40 

Ensino remoto – 
online 

 

308471 Métodos de Pesquisa 
e Bioestatística 

2 IZABEL CRISTINA 
RODRIGUES DA 

SILVA 
DANIELA CASTILHO 

ORSI 

Quinta 10:00 
11:50 

Ensino remoto – 
online 

 

395439 Pesquisa 
Epidemiológica e 

Qualitativa em Saúde 

2 LEONARDO 
PETRUS DA SILVA 

PAZ 
ANTONIA DE JESUS 

ANGULO TUESTA 

Quinta 08:00 
09:50 

Ensino remoto – 
online 

 

308455 Redação e Publicação 
de Trabalho Científico 

1 

2 DAYANI GALATO Quarta 08:00 
09:50 

Ensino remoto – 
online 

 

308463 Redação e Publicação 
de Trabalho Científico 

2 

2 MARINA MORATO 
STIVAL LIMA 

SILVANA SCHWERZ 
FUNGHETTO 

Sexta 08:00 
09:50 

Ensino remoto – 
online 

 

395528 Seminários Avançados 
em Pesquisa em 

Ciências e 
Tecnologias em Saúde 

2 RITA DE CASSIA 
MARQUETI DURIGA 

Segunda 12:00 
13:50 

Ensino remoto – 
online 

 

 
Em função das ações de combate ao novo Coronavírus (COVID-19), e considerando a 

Resolução CEPE n. 0059/2020, as disciplinas ofertadas no PPGCTS relacionadas ao primeiro 
semestre de 2020 (2020/1) acontecerão entre 17 de agosto a 18 de dezembro de 2020, de forma 
remota, com atividades síncronas (com horários a serem definidos pelos docentes) e assíncronas. 
As disciplinas ocorrerão preferencialmente em Plataformas institucionais da Universidade de 
Brasília, de acordo com a preferência de cada docente.  

Os horários que constam na Tabela 1 servirão como base para as atividades síncronas 
previstas nas disciplinas. Outros horários para estas atividades síncronas poderão ser acordados 
pelo(s) docente(s) e discentes após o início das aulas. 

 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e que concordo 

com as normas estabelecidas nos Editais de Seleção, no Regulamento do Programa de Pós-
Graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde e nos documentos da seleção, comprometendo-
me a entregar os documentos autenticados, caso solicitado. 

Brasília, ____/_______/2020. 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 



Anexo 3 
TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO DA GRU 

 

 


