PAGAMENTO DE TAXAS

Os autores estrangeiros que tenham publicações em inglês ou
espanhol são ISENTOS de taxas.
Os autores brasileiros deverão seguir as normas abaixo:


O autor deve enviar junto com o artigo o comprovante de pagamento da Taxa de
Envio.



Após o aceite do trabalho, o autor deverá realizar o pagamento de Taxa de
Publicação.



O pagamento das taxas será realizado exclusivamente via GRU.
INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DE GRU PARA TAXAS DE ENVIO DE
ARTIGOS ORIGINAIS e COMUNICAÇÕES CIENTIFICAS

No endereço: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp preencher os
dados:
- Unidade Gestora (UG):
153296
- Gestão:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
- Nome da Unidade:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS/ UFMG é preenchido automaticamente pelo
sistema
- Código do recolhimento:
28830-6 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- Descrição do recolhimento:
Preenchido automaticamente pelo sistema
Clicar em avançar

No próximo quadro, preencher:
NOME E CPF do CONTRIBUINTE
Valor principal: R$ 20,00
Valor total: R$ 20,00 (valor referente à taxa de envio de resumo, a taxa de publicação
deverá ser paga após aprovação do artigo para publicação)
- No último campo, selecionar a opção "geração em PDF" e clicar em “Emitir GRU”
- Imprimir a GRU e pagar em qualquer agência do Banco do Brasil
- Anexar o Recibo no sistema de envio de documentos para publicação.

INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DE GRU PARA TAXAS DE PUBLICAÇÕES
ARTIGOS ORIGINAIS e COMUNICAÇÕES CIENTIFICAS
No endereço: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp preencher os
dados:
- Unidade Gestora (UG):
153296
- Gestão:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
- Nome da Unidade:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS/ UFMG é preenchido automaticamente pelo
sistema
- Código do recolhimento:
28830-6 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- Descrição do recolhimento:
Preenchido automaticamente pelo sistema
Clicar em avançar
No próximo quadro, preencher:
NOME E CPF do CONTRIBUINTE

Valor principal: R$ 100,00
Valor total: R$ 100,00(valor referente à taxa de publicação deverá ser paga após
aprovação do artigo para publicação)
- No último campo, selecionar a opção "geração em PDF" e clicar em “Emitir GRU”
- Imprimir a GRU e pagar em qualquer agência do Banco do Brasil
- Anexar o Recibo no sistema de envio de documentos para publicação.

