
CPF/CNPJ: Digitar o número do CPF de quem cursará a disciplina isolada; 
 
Nome do Contribuinte: Nome da pessoa que cursará a disciplina isolada; 
 
Competência: Setembro / 2022; 
 
Data do Vencimento: Data para efetuar o pagamento; 
 
Valor Principal: Valor da taxa de disciplina isolada R$ 194,57; 
 
Valor Total: Repetir o valor da taxa de disciplina isolada R$ 194,57. 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES PAGAMENTO TAXA DE MATRÍCULA  
MODALIDADE ISOLADA 2022/2º 

 
 

Até às 13 HORAS, do dia 09 de setembro de 2022, o(a) requerente, cuja solicitação na modalidade ISOLADA 
(destinada exclusivamente ao público externo à UFMG) foi aprovada, deverá encaminhar, para o e-mail 
institucional posgeol@igc.ufmg.br, o arquivo PDF da cópia do comprovante de pagamento da taxa de 
matrícula em isolada, cujos procedimentos para gerar a GRU estão descritos abaixo. Não será aceito 
comprovante constando “Agendamento de pagamento” e enviado em  formato diferente de PDF. 
 
Deve ser realizado SOMENTE o pagamento de 01 (uma) taxa de matrícula, independente do número de 
disciplinas cursadas na UFMG. Ou seja, o pagamento único da taxa habilita o(a) solicitante a fazer todas as 
disciplinas em que for aprovado para cursar, no 2º semestre de 2022, na Universidade. 

 

Para gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) clique AQUI 
 

 

Preencha o formulário informando os seguintes dados: 
 

 

 

Finalizado o preenchimento, clicar em GERAR GRU. O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO APENAS NO 

BANCO DO BRASIL. 

 
A matrícula na(s) disciplina(s) SOMENTE será efetivada, no sistema acadêmico da UFMG, após o(a) 

solicitante aprovado(a) encaminhar a cópia do comprovante de pagamento da GRU. O DRCA/UFMG em 

hipótese alguma devolverá a taxa de matrícula. 

 
NÃO EXISTE na UFMG a modalidade “aluno(a) ouvinte”. Para ter direito ao certificado oficial de conclusão 

da disciplina, o(a) discente deve ser devidamente registrado(a) e matriculado(a) no sistema acadêmico, 

conforme normas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). O certificado APENAS é emitido ao 

final do semestre, assim que o docente lança as notas e fecha o diário de classe. O 2º semestre termina 

após o dia 23/12/2022. 
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