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Procedimentos para hospedagem na Moradia Universitária
da UFVJM
  

  

1. Com antecedência mínima de 10 dias, verificar a disponibilidade de vaga via e-mail para o
endereço moradiaestudantil@ufvjm.edu.br , com manifestação de interesse em hospedar-se
na Moradia Estudantil Universitária e os seguintes dados:

    
    -  Nome completo do hóspede  
    -  Número de matrícula ou SIAPE  
    -  Número de noite que irá dormir na Moradia (nº de diárias)  
    -  Período de hospedagem  
    -  Nome do evento/atividade que irá participar na UFVJM  

  

  

2. A PROACE responderá sua solicitação informando sobre a disponibilidade de vaga no
período.

  

Havendo a confirmação da disponibilidade de vaga, acessar a página de impressão de GRU,
para preenchimento e emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU) com os seguintes
dados:

    
    -  Link para gerar a GRU: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_si
mples.asp   
    -  UG: 153036  
    -  Gestão: 15243  
    -  Recolhimento: 28830-6  
    -  Clique em AVANÇAR  
    -  Numero de referência: 16888315000157017  
    -  Competência: mês do pagamento (mm/aaaa)  
    -  Vencimento: data do pagamento (dd/mm/aaaa)  

 1 / 2

mailto:moradiaestudantil@ufvjm.edu.br
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp


Hospedagem na MEU
Sex, 20 de Setembro de 2019 15:13 - Última atualização Qua, 11 de Março de 2020 14:24

    -  CPF do contribuinte: número do CPF do hóspede  
    -  Valor principal: valor total da hospedagem (nº de noites x R$20,00)  
    -  Valor total: valor total da hospedagem (nº de noites x R$20,00)  
    -  Clique em EMITIR GRU  

  

  

3. Imprima a GRU e pague-a em uma agência do Banco do Brasil

  

  

4. Envie uma cópia do pagamento da GRU paga para: proace@ufvjm.edu.br

  

  

5. A PROACE enviará em mensagem o recebimento do pagamento e confirmação da reserva.

  

  

6. A partir da data de reserva, comparecer à Moradia de posse do comprovante original de
pagamento para hospedar-se durante o período reservado.

  

.
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