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RESOLUÇÃO Nº 28/2013, DE 27 DE AGOSTO DE 2013 

 
 

Dispõe sobre os procedimentos para cobrança de taxas 
para emissão de segunda via de documentos acadêmicos 
pelos câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Mineiro.  
 

 
 

Processo nº 23199.000567/2013-34 
 
 
O CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe conferem as Portarias 
nºs 569 de 30/07/2012, publicada no DOU de 31/07/2012, 1023-I de 22/11/2012, publicada no 
DOU de 23/11/2012, 1028-I de 23/11/2012, publicada no DOU de 26/11/2012, 916 de 14/08/2013, 
publicada no DOU de 15/08/2013, 930 de 21/08/2013, publicada no DOU de 22/08/2013, 943 de 
26/08/2013, publicada no DOU de 27/08/2013, em sessão realizada no dia 27 de agosto de 2013, 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - Aprovar os procedimentos para cobrança de taxas para emissão de segunda via de 
documentos acadêmicos pelos câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro, conforme anexo. 
 
 
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 
Uberaba, 27 de agosto de 2013. 
 
 
 

 
Roberto Gil Rodrigues Almeida 
Presidente do Conselho Superior do IFTM 
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Regulamento para cobrança de taxas para emissão de segunda via de 
documentos acadêmicos pelos câmpus do IFTM 

 
 
Art. 1º. O presente regulamento institui os procedimentos para a cobrança de taxas para emissão de 
segunda via de documentos acadêmicos pelos câmpus do IFTM. 
 
Parágrafo único. Os valores de referência das taxas a serem cobradas no âmbito deste Instituto 
serão fixados ao final de cada ano letivo pelo Colégio de Dirigentes, que recomendará ao Reitor a 
expedição de Portaria específica. 
 
Art. 2º. O pagamento da taxa deverá ocorrer por meio da Guia de Recolhimento da União – GRU 
simples, nas agências do Banco do Brasil, constando o código a ser oferecido pelo(a) contador(a) do 
câmpus. 
 
§ 1º. A emissão da GRU é de responsabilidade do setor responsável pela emissão da segunda via do 
documento acadêmico, que a repassará ao solicitante para fins de pagamento. 
 
§ 2º. O pagamento da GRU deve ser feita num prazo de até 05 (cinco) dias úteis, conforme data de 
vencimento constante na mesma. 
 
§ 3º. Caso o solicitante não efetue o pagamento dentro do prazo de vencimento, deverá solicitar ao 
setor uma nova GRU, com novo prazo. 
 
§ 4º. O comprovante de pagamento deve ser apresentado ao setor para protocolar a solicitação de 
emissão da segunda via do documento acadêmico. 
 
§ 5º. Cabe ao setor a conferência e baixa da GRU paga pelo solicitante a partir da qual se 
providenciará a segunda via, seguindo os prazos previstos no Regulamento da Coordenação de 
Registro e Controle Acadêmico (CRCA) ou do setor responsável. 
 
§ 6º. As receitas advindas com a aplicação deste regulamento, pagos por meio da GRU, serão 
aplicadas para atender aos objetivos institucionais. 
 
Art. 3º. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Direção Geral de cada câmpus. 
 
 
 
 
Aprovado pela Resolução Nº 28, de 27 de agosto de 2013. 


