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INSTRUÇÕES PARA A SOLICITAÇÃO DE ADMISSÃO COMO ALUNO ESPECIAL
Local
Departamento de Psicologia Clínica e Cultura: UnB - ICC Sul - Horário: das 8h às 17h
Datas
Conforme calendário acadêmico vigente
Oferta de Disciplinas
Consultar site: www.psicc.unb.br
Formulários:
➢ Solicitação para admissão devidamente preenchido e assinado;
➢ Solicitação de Matricula em Disciplinas;
➢ Exposição dos motivos pelos quais solicita sua admissão assinada.
Documentos:
➢ Currículo Lattes atualizado;
➢ Cópia do Diploma de Ensino Superior*;
➢ Histórico Escolar de Ensino Superior*;
➢ Cópia da Carteira de Identidade e do CPF*;
➢ Cópia do Passaporte (para estrangeiros)*;
➢ Cópia do Título de Eleitor com comprovante da última eleição (1° e 2° turnos)*;
➢ Cópia do Comprovante de Reservista, para candidatos do sexo masculino*;
➢ Comprovante original do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) referente à taxa de
admissão, no valor de R$ 71,00 (setenta e um reais), emitido conforme orientações disponíveis em:
http://psicc.unb.br/images/alunoespecial/gru_al_especial.pdf **.
*O candidato deverá apresentar os documentos originais para verificação de autenticidade das cópias ou cópias autenticadas em cartório.
** A taxa de inscrição (R$ 71,00) é única, independentemente da quantidade de disciplinas nas quais o candidato se inscreveu.
Atenção: Para cada disciplina solicitada, deverá ser entregue um bloco de formulários e documentos.

Resultado
➢ O resultado da seleção será divulgado no site do PPG-PsiCC (www.psicc.unb.br);
➢ Após a divulgação do resultado, o candidato selecionado deverá efetuar sua matrícula, na secretaria do
PPG-PsiCC, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, de acordo com as instruções abaixo.
Documento a ser apresentado após o resultado da seleção, caso seja selecionado:
➢ Comprovante original do pagamento taxa de matrícula em disciplinas - R$ 101,00 (cento e um
reais) por crédito. Assim, para cada disciplina de 2 (dois) créditos, o valor total será de R$202,00
(duzentos e dois reais); e para cada disciplina de 4 (quatro) créditos, o valor total será de R$ 404,00
(quatrocentos e quatro reais), emitido conforme orientações disponíveis em :
http://www.psicc.unb.br/aluno-especial
Taxa a ser paga somente se o candidato for selecionado.
Observações
➢SOLICITAÇÕES DE ADMISSÃO E MATRÍCULA SOMENTE SERÃO EFETIVADAS MEDIANTE ENTREGA
DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DAS TAXAS DE PAGAMENTO E APÓS ATENDIDOS TODOS OS
REQUISITOS EXIGIDOS!
➢Ainda que o resultado da seleção não tenha sido divulgado, É IMPRESCINDÍVEL A PRESENÇA DOS
CANDIDATOS EM SALA DE AULA DESDE O PRIMEIRO DIA LETIVO
➢A matrícula somente poderá ser feita em disciplina com comprovada existência de vaga, após o atendimento
dos alunos regulares de pós-graduação.
➢O Aluno Especial não poderá realizar trancamento de disciplina, e sua desistência acarretará menção SR –
Sem Rendimento – acima de 25% de faltas.
➢Não haverá, sob qualquer hipótese, devolução das taxas pagas.
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