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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

Centro de Ciências Humanas e Letras 

Departamento de Psicologia 

Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento 

Curso de MESTRADO 

 

RETIFICAÇÃO 02 DO EDITAL nº03/2017/PPGNeC/UFPB 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento 

(PPGNeC) da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições, torna pública as 

retificações do Edital 03/2017/PPGNeC, em nível de MESTRADO, ano letivo 2018, conforme 

os termos abaixo. 

 

 

3. DA INSTRUÇÃO SOBRE TAXA E ATENDIMENTO ESPECIAL: 

 

Onde se lê: 

 

3.1 O recolhimento da taxa de inscrição para o processo seletivo do PPGNeC, no valor de R$ 

85,93 (oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), será feito exclusivamente no Banco de 

Brasil, mediante utilização de Guia de Recolhimento da União (GRU), a ser preenchida pelo 

candidato no site http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp. ou por 

seu procurador, com as informações de preenchimento disponíveis no ANEXO IX. 

 

3.1.1. Todos os candidatos deverão gerar a guia de recolhimento da taxa de inscrição 

(GRU), obtida no endereço  

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp., efetuar o pagamento no 

Banco do Brasil e anexar o comprovante à documentação que será encaminhada pelo SIGAA. 

 

Leia-se: 

 

3.1 O recolhimento da taxa de inscrição para o processo seletivo do PPG, no valor de  R$ 85,93 

(oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) será feito conforme a Resolução Nº 05/2005 do 

Conselho Curador/UFPB, nos valores atualizados pela normativa mais recente do mesmo órgão, 

será feito pelo SIGAA, no endereço eletrônico: 

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/processo_seletivo/. 

 

3.1.1 Após a inscrição no SIGAA, os participantes deverão enviar o comprovante de pagamento 

para o e-mail da coordenação do programa: neurociencia.ppgnec@gmail.com,  em um prazo de 

três dias corridos.  

 

 

 

 

João Pessoa, 20 de dezembro de 2017. 

 

Prof. Dr. Nelson Torro Alves 

Coordenador - PPGNeC 

 

 

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/processo_seletivo/
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Cidade Universitária – Campus I 58051-970 João Pessoa – PB  

E-mail: neurociencia.ppgnec@gmail.com 

www.cchla.ufpb.br/ppgnec 


