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RECURSOS REFERENTE A ETAPA DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 

 
Candidatos ao Doutorado  

 
202100603034375 – Inscrição Indeferida 

 
202100603034391 - Inscrição Deferida 

 
202100603034398 - Inscrição Deferida 

 
 

Candidatos ao Mestrado  
 

202100603034250 – Inscrição Indeferida 
 

202100603034335 – Inscrição Indeferida 
 
 

Nota Técnica – Os indeferimentos procederam segundo os destaques do 
Edital 01/2021: 

 

4.10.3 Para candidatos ao Doutorado, exige-se comprovação de autoria de 
artigo científico publicado, aceito ou submetido, sendo o/a 
candidato/a, necessariamente, primeiro/a autor/a. Artigos publicados 
deverão ser comprovados por meio das páginas em que conste o título e 
os autores, além de registro de ISBN, ISSN, e/ou DOI. No caso de artigo 
ainda não publicado (submetido ou aceito), incluir atestado emitido pelo 
sistema eletrônico ou editor-chefe da revista científica, que indique a 
situação em que se encontra o manuscrito. 

4.10.8 Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais), que deverá ser efetuado através de GRU - 
guia de recolhimento da união. Acesse portal SIAF – GUIA DE 
RECOLHIMENTO DA UNIÃO: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp. O Anexo VI 
do Edital apresenta Instruções para pagamento da taxa de inscrição – 
GRU. Estarão isentos/as do pagamento da taxa de inscrição os/as 
candidatos/as servidores da Fundação Universidade de Brasília, bem 
como pessoas de baixa renda ou de grupos hipossuficientes, sendo 
considerado/a hipossuficiente o/a candidato/a que: a) estiver inscrito/a no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) 
de que trata o Decreto nº 6.135/2007; e b) for membro de família de baixa 
renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007. O candidato deverá se 
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autoidentificar como hipossuficiente na Ficha de Inscrição (Anexo II do 
Edital 01/2021) e deverá incluir a documentação comprobatória no 
processo seletivo.  

4.10.9 Cópia do comprovante de proficiência na língua inglesa conforme 
condições descritas no item 4.10.10. Tal comprovante deve ser enviado 
juntamente com os demais documentos de inscrição por via eletrônica 
conforme Cronograma apresentado no item 8 do presente Edital. Caso o 
candidato não apresente a documentação comprobatória de proficiência 
em Língua Inglesa a inscrição não será homologada.  

 

Brasília, 17 de maio de 2021. 

 

Comissão de Seleção 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 


