
Prezados, 
 

O processo seletivo para aluno(a) especial do Mestrado Profissionalizante – 
PROFNIT abrirá no dia 24/07, e a entrega da documentação será nos dias 07 e 
08 de agosto. 

Serão disponibilizadas 15 vagas por disciplina. Caso tenha interesse em participar 

como aluno(a) especial: 

1)- (A)O candidato(a) deverá solicitar ao Ponto Focal UnB, a Guia de Recolhimento da 

União (GRU), referente à taxa de solicitação de admissão como aluno(a) especial (o 

valor desta taxa é R$71,00 - setenta e um reais). 

 A solicitação deverá ser feita via e-mail (profnit@cdt.unb.br), deverá ser 
informado o nome completo, e-mail e o CPF do interessado(a). 

 Esta solicitação poderá ser feita a partir do dia 24/07 até 08/08/2017 
(último dia para entrega dos documentos) 

2)- (A)O candidato(a) deverá entregar no Ponto Focal UnB nos dias 07 e 08 de 

agosto todos os documentos abaixo: 

1. Solicitação de admissão como aluno(a) especial preenchida (em anexo); 
2. Comprovante de pagamento da GRU referente à taxa de solicitação 

de admissão como aluno especial, 
3. Ficha de Inscrição preenchida e assinada; 
4. Cópia simples do RG; 
5. Cópia simples do CPF; 
6. Cópia simples do Diploma do nível superior; 
7. Cópia simples do Histórico Escolar; 
8. Cópia simples do Título de Eleitor e Comprovante de votação; 
9. Cópia simples do Comprovante de Residência; 
10. Certificado de Reservista (para homens) 

 Não serão aceitas solicitações nem entrega de documentação após 
o período mencionado, 07 e 08 de agosto  

 Não haverá devolução do pagamento referente à taxa de 
solicitação de admissão como aluno especial . 

3)- Após a aprovação do candidato como aluno especial, o candidato deverá pagar o 

valor de R$101,00, à vista, (via GRU) por crédito cursado no semestre. 

Neste semestre serão disponibilizadas 5 disciplinas para os alunos especiais, cada uma 

possui 3 créditos. 

As disciplinas serão ministradas na Sala de interação do Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico – CDT/UnB (antiga GDLN). 

Nome Código Horário  

mailto:profnit@cdt.unb.br


Metodologia da Pesquisa Científico-

Tecnológica e Inovação 

(Disciplina Modular 11/08 a 16/09) 

319643 
sextas feiras das 19h às 22h30 e 

no sábado, das 08h às 11h50 

Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia 

e Inovação e o Estado Brasileiro  

(Disciplina Modular  29/09 a 04/11) 

319651 
sextas feiras das 19h às 22h30 e 

no sábado, das 08h às 11h50 

Ambientes de Inovação e suas interações 

sistêmicas 
319767 

Todas as segundas das 19h às 

22h30  

Empreendedorismo em setores 

tecnológicos 
319775 

Todas as terças das 19h às 

22h30  

Projetos em Ciência, Tecnologia e 

Inovação 
319856 

Todas as quartas das 19h às 

22h30  

 


