
TUTORIAL - INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DA PÓS-GRADUAÇÃO 2014/1 - UFLA 

 

1° Passo: Acesse o link: 

http://www.prpg.ufla.br/prpg2010/?page_id=1964  

 

2º Passo: Na opção "Seleção para os Programas de Pós-Graduação – Processo Seletivo 2014/1", 

clique em "Edital" para a visualização de informações sobre o processo de seleção. Após leitura do edital, clique em 
"Formulário de Inscrição", como destacado na figura abaixo: 

 

 

 

 

3º Passo: Ao clicar em "Formulário de Inscrição" aparecerá a página ilustrada abaixo, nela faça seu cadastro na 
opção "Cadastrar usuário" em destaque. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prpg.ufla.br/prpg2010/?page_id=1964%20
http://www.prpg.ufla.br/prpg2010/wp-content/uploads/2013/01/edital0042.pdf
http://www.posgrad.ufla.br/inscricao
http://www.posgrad.ufla.br/inscricao


4º Passo: Preencha o formulário abaixo com seus dados e clique em cadastrar. 

 

 

 

- Em seguida, acesse o sistema utilizando seu login e senha cadastrados. 

 

5º Passo: Após o login, surgirá a página abaixo, que contém os itens necessários para realização da inscrição.  

 

 

 

- Clique em "Formulário" e preencha com seus dados. Ao término do preenchimento, no final da página, clique em 
"Enviar", conforme mostrado na figura a seguir (apenas foi copiada a parte final da tela). 

 

MENU 

PRINCIPAL 



 

 

- Após preenchimento do formulário, clique na opção "GRU simples" do menu principal. A página abaixo surgirá, a 
qual deverá ser preenchida com os dados do item 3.5 do edital, como consta abaixo: 

"3.5. A taxa de R$ 80,00 (oitenta reais) recolhida ao Banco do Brasil S/A, por meio de GRU, uma vez paga não será restituída. A 
guia encontra-se no site https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e deve ser preenchida com o nome e CPF 
do candidato e com os dados a seguir: código da unidade favorecida: 153032; n°  de referência: 306; gestão: 15251; 
competência: agosto/setembro de 2013; código de recolhimento: 28832-2; vencimento: até o último dia de inscrição no 
processo seletivo conforme cronograma especificado no item “2. DO CALENDÁRIO”.” 

 

 



 

- Em seguida, clique na opção "Documentos" do Menu Principal para envio da documentação necessária. A página 
seguinte surgirá apresentando as instruções para submissão dos documentos exigidos. 

ATENÇÃO: Leia atentamente o Item 3.3 do Edital para as informações sobre a documentação impressa que também 
deverá ser entregue ou encaminhada à secretaria do programa de pós-graduação ao qual o candidato está se 
inscrevendo. 

 

 

- Clique na opção "Finalizar inscrição" do Menu Principal  e verifique se suas informações estão corretas, em seguida 
marque a declaração ao final da página e  finalize sua inscrição no ícone "Inscrever" indicado na figura abaixo. 

 

 

ATENÇÃO: Não deixe de finalizar a inscrição (clicando em 

Inscrever), pois, caso contrário a mesma não será efetuada. 


