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Perguntas sobre este Edital devem ser encaminhadas exclusivamente ao e-mail: selecao.ppgdesign@ufpr.br 

 
Orientações para pagamento da taxa de inscrição no 
Processo Seletivo PPGDesign/UFPR – Turma 2017 

 
 

DOUTORADO EM DESIGN 
 
O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) deverá ser feito por 
meio da Guia de Recolhimento da União (GRU). Se na verdade você é candidato ao Mestrado, utilize 
as outras orientações específicas para Mestrado, pois os números de referência são diferentes para 
os dois cursos. 
 
• Acesse o site do Tesouro Nacional: 
 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 
 
Dependendo das configurações do navegador utilizado pelo candidato, o navegador poderá solicitar 
uma adição de exceção de segurança. Uma vez acessado o site do Tesouro Nacional, as informações 
requeridas para geração da GRU serão: 
 
• Unidade Gestora (UG): 153079 
 
• Gestão: 15232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
 
• Nome da Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
 
• Código de Recolhimento: 28920-5 – SFIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
 
• Conferir os dados e clicar em “Avançar” 
 
• Número de referência: 1515841603 
 
• Competência: 08/2016  
 
• Vencimento: 05/09/2016 
 
• CPF do Contribuinte: (preencher com o CPF do candidato. Apenas caso de candidato 
estrangeiro sem CPF, preencher o número 75095679000149) 
 
• Nome do Contribuinte: (preencher com o nome completo do candidato) 
 
• Valor Principal: 130,00 
 
• Vá direto para Valor Total: 130,00 
 
• Selecionar uma opção de geração: Geração em HTML (recomendada) 
 
• Conferir os dados e clicar em “Emitir GRU” 
 
• Imprimir a GRU em papel ou em arquivo PDF para pagamento bancário. Efetuar o pagamento 
da GRU exclusivamente através do Banco do Brasil S.A. Guardar a GRU e também o respectivo 
comprovante de pagamento.Utilizar o arquivo PDF do comprovante de pagamento como um dos 
anexos do requerimento de inscrição no processo seletivo. 
 


