
TAXA EMISSÃO DOCUMENTOS 

Procedimentos: 

1) Gerar Guia de Recolhimento da União (GRU) pela internet, no endereço: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/gru 

2) Clicar em IMPRESSÃO DE GRU 

3) Preencher o formulário informando os seguintes dados: 

Unidade Gestora: 153287 

Selecionar Gestão: 15229 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Selecionar o Código de Recolhimento: 28830-6 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Clicar em Avançar   

 
4) Após Avançar, preencha o formulário com os seguintes dados: 

Número de Referência: 4115 

Competência: semestre / ano | solicitação do documento 

Vencimento: data para efetuar o pagamento | não será aceito agendamento 

CPF/CNPJ do responsável pelo pagamento 

Nome do Contribuinte/Recolhedor informar o nome do contribuinte ou recolhedor 

Valor Principal: valor da taxa emissão documentos | valores ver tabela abaixo 

Valor Total: repetir o valor da taxa emissão documentos   

Clicar em EMITIR GRU   

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/gru


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA OU HISTÓRICO ESCOLAR R$ 5,00  

ATESTADO, DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA E HISTÓRICO ESCOLAR R$ 15,00  

ATESTADO E DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA R$ 10,00  

ATESTADO E HISTÓRICO ESCOLAR R$ 10,00  

DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA E HISTÓRICO ESCOLAR R$ 10,00  

EXPEDIÇÃO DE GUIA DE TRANSFERÊNCIA R$ 10,00  

EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR R$ 5,00  

REGISTRO DE DIPLOMA - GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO (2ª Via) R$ 30,00  

 

Procedimentos para solicitação de documentos: 

 
1) O aluno deverá solicitar documentos exclusivamente por e-mail: docsppgcp@fafich.ufmg.br – assunto solicitação de documento.  

No corpo do e-mail o discente deverá inserir os seguintes dados: Nome completo – número de matrícula – curso: Mestrado ou Doutorado e o tipo de documento que está solicitando ex. 

histórico, declaração, certificados etc… 

 

2) A secretaria após receber o pedido com o pagamento anexado, terá 05 (cinco) dias para emitir o documento – enviar o comprovante de pagamento *pdf; 

 

3) A secretaria estará comunicando o aluno que o documento está a disposição e após esse aviso o mesmo terá 10 dias para retirar o documento. O documento poderá ser retirado por 3º 

por procuração simples.  

 

4) Somente em casos excepcionais a secretaria estará enviando a documentação solicitada por e-mail. 

 

5) Não será cobrada a 1ª via do comprovante de matricula. 

Secretaria do PPGCP|UFMG 
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