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Universidade Federal de Goiás 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

 

Orientações para formalização de proposta de parcelamento de mensalidades de cursos 

de especialização, em consonância com a portaria nº 336/2021. 

 

1) Realizar atualização monetária dos valores não quitados, inclusive com a aplicação de multas e juros, 

se previstos em contrato. 

 

A atualização deve ser solicitada pela unidade acadêmica à Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

(PROAD) por meio de processo SEI específico (caso já exista processo aberto para cobrança 

administrativa, utilizar o mesmo processo). No processo devem ser inseridas pela unidade acadêmica 

as seguintes informações: 

a) Valor e vencimento de cada parcela em aberto; 

b) Cópia do contrato/termo de compromisso assinado pelo aluno. 

 

2) Após atualização do débito pela Proad, o processo será devolvido à unidade acadêmica para 

formalização da proposta de parcelamento. Para isso, devem ser anexados os seguintes documentos 

previstos na portaria nº 336/2021: 

a) Termo de confissão de dívida e pedido de parcelamento (formulário disponível no site da Proad); 

b) Termo de parcelamento de créditos da UFG, não inscritos em dívida ativa (formulário disponível 

no site da Proad); 

c) Cópia do RG e CPF do devedor; 

d) Comprovante de residência, telefone e e-mail do devedor; 

e) Declaração de inexistência de ação judicial contestando os débitos/dívidas ou de embargos opostos 

(formulário disponível no site da Proad), ou, na existência desses, de desistência e renúncia, 

devidamente comprovados por meio de cópia da petição protocolizada no respectivo Cartório 

Judicial. 

 

3) A Proad procederá a análise da documentação, conforme art. 12 da portaria 336/2021, e enviará ao 

Gabinete do Reitor para deferimento, ou não, da proposta. 

 

4) Se deferido pelo Reitor, as Guias de Recolhimento da União (GRU) ou boletos emitidos por fundação 

de apoio, se for o caso, devem ser emitidas e enviadas ao devedor mensalmente pela unidade 

acadêmica. Atualização do débito da parcela e emissão da GRU/boleto devem ocorrer 

impreterivelmente dentro do mês de pagamento. 

 

A atualização mensal da parcela será realizada pela unidade acadêmica por meio do link 

https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces e seguindo as orientações de 

preenchimento a seguir: 

https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces
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