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Retificação do Edital nº 2/2018
Seleção ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFG
Doutorado - Turma 2018.2
Informamos que, conforme orientação do Banco Central do Brasil, a UFG adequou a
emissão de G.R.U. à nova plataforma de Boletos de pagamento - Cobrança Registrada. Por
esta razão, no item 2.1 do Edital nº 2/2018 do PPGFil-UFG, onde se lê:
l) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e
vinte reais). A guia de recolhimento (G.R.U.) deverá ser obtida junto à secretaria do
PPGFil por meio do endereço eletrônico filosofia.ppg@ufg.br, mediante envio de
nome completo e CPF.
Retifica-se para:
l) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (cento e
vinte reais). A guia de recolhimento (G.R.U.) deverá ser obtida junto à secretaria do
PPGFil por meio do endereço eletrônico filosofia.ppg@ufg.br, mediante envio de
nome completo, CPF, endereço, bairro, cidade, Estado e CEP. Não haverá
reemissão da G.R.U. Caso haja alteração de dados ou prorrogação/alteração do
vencimento, será necessária a emissão de nova G.R.U. Após a geração da G.R.U., fazse necessário aguardar o registro do boleto pelo Banco do Brasil, que será realizado
pelo Departamento de Contabilidade e Finanças da UFG. Esse registro deverá ocorrer
em 2 (dois) dias úteis após o envio do arquivo de remessa ao Banco do Brasil. O
pagamento da G.R.U. somente poderá ser realizado após este período de 2 (dois) dias
úteis, ou seja, a partir de 2 (dois) dias úteis após a emissão da G.R.U. A
G.R.U. não poderá ser paga após a data de vencimento. Desta forma, recomenda-se
aos candidatos que solicitem a G.R.U. à Secretaria do PPGFil, no máximo, com alguns
dias de antecedência em relação ao final do prazo de inscrição, a fim de que o boleto
seja validado a tempo.
Goiânia, 16 de abril de 2018.

Prof. Dr. Renato Moscateli
Coordenador do PPGFil/UFG
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