
 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB 

Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros 

CENTRO UNB CERRADO 

Edital n. 002/2018 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATAS/OS PARA O CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS 2018 

 

O Centro de Estudos UnB Cerrado torna público o Processo Seletivo de candidatas/os 

para o curso de Especialização em Gestão e Manejo de Áreas Protegidas - GMAP, para 

o ano letivo de 2018 até o primeiro semestre do ano de 2020, a ser realizado na 

modalidade presencial. O objetivo do curso é formar profissionais capazes de atuar com 

excelência na pesquisa, gestão e manejo das diferentes Áreas Protegidas, especialmente 

na proteção, legislação, recursos humanos, mecanismos econômicos e conservação da 

biodiversidade. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Processo de Seleção de candidatas/os será regido pelas regras estabelecidas neste 

edital e executado pelo Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros da 

Universidade de Brasília em conformidade com as normas do Decanato de Pesquisa e 

Pós-Graduação/DPP; 

1.2. O processo seletivo será realizado segundo as normas e condições estabelecidas 

neste Edital; 

1.3. A/o candidata/o aprovada/o comprometer-se-á a efetivar a matrícula e realizar as 

atividades e avaliações propostas, de acordo com as normas e o cronograma do curso. 

1.4. A/o candidata/o que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às 

recomendações estabelecidas neste edital será automaticamente eliminada/o do processo 

de seleção; 

 

 



2. DO PÚBLICO ALVO 

O público alvo são proprietários de Áreas Protegidas particulares, gestores públicos de 

Áreas Protegidas, analistas ambientais, servidores de órgãos ambientais federais, 

estaduais e municipais, servidores de outros órgãos públicos interessados, profissionais 

autônomos em meio ambiente, guardas-parque, brigadistas, militares responsáveis por 

áreas militares protegidas. 

 

3. DA ESTRUTURA DO CURSO 

3.1. O curso está estruturado para ser desenvolvido na modalidade presencial, com 

imersão em atividades práticas e teóricas em Alto Paraíso de Goiás, em Goiás e 

Brasília; 

3.2. O curso será executado em três módulos de quinze dias cada. Estas etapas deverão 

acontecer em janeiro,dezembro de 2018 e agosto e dezembro de 2019, com carga diária 

de oito horas de aula. Em julho de 2020 será realizada a quarta etapa (não inclusa no 

cômputo de horas/aula), dedicada às defesas públicas das monografias, com a 

participação de todos estudantes e professores que atuaram nas orientações; 

3.3. Cada módulo é composto por três ou quatro disciplinas obrigatórias a serem 

cursadas no período correspondente aos módulos 1, 2 ou 3, sendo assim iniciadas e 

encerradas em seu módulo respectivo. 

3.4. O curso irá dispor de atividades complementares às disciplinas presenciais via 

educação a distância (EAD) e duas disciplinas serão ofertadas nessa modalidade. 

3.5. Será realizada uma disciplina de Práticas de Campo em Gestão e Manejo de Áreas 

Protegidas em espaço natural, requerendo que os estudantes sigam as orientações dadas 

pelos professores responsáveis. 

3.6. Caso o estudante não cumpra com o subitem 36.5., poderá ser recusado a participar 

da disciplina de Práticas de Campo em Gestão e Manejo de Áreas Protegidas. 

3.7. Duração: O curso de Especialização GMAP será realizado em 18 meses, com início 

previsto para o dia 10 de dezembro de 2018 e término em julho de 2020. 

 

4. DAS VAGAS 

4.1 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas para o curso de Especialização em Gestão e 

Manejo de Áreas Protegidas; 

4.2 As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação divulgada após 

o processo seletivo. 



4.3. Caso as condições indicadas no subitem 5.7 sejam alcançadas, serão destinadas 

descontos na mensalidade aos cinco estudantes matriculados no curso de Especialização 

em Gestão e Manejo de Áreas Protegidas de acordo com os critérios determinados no 

subitem 6. 

 

5. DOS CUSTOS 

5.1 A participação no processo seletivo do curso de GMAP é gratuita para todos os 

inscritos; 

5.2 Ao ingressar no curso, os candidatos aprovados devem pagar uma taxa de matrícula 

no valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais); 

5.3 O valor da mensalidade do curso é de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), 

pagas durante 19 meses; 

5.4 Os pagamentos serão realizados diretamente com a FINATEC 

(http://www.finatec.org.br/cursos-unb/#unb-pos), via boleto bancário, e em hipótese alguma, 

a mensalidade poderá ser paga no Centro UnB Cerrado; 

5.5 Os valores de multas e taxas adicionais, em caso de atraso no pagamento da 

mensalidade, serão informados pela FINATEC no ato da assinatura do contrato; 

5.6 O curso não oferece bolsas de estudo integrais; 

5.7 Descontos na mensalidade serão oferecidos, somente, se o número de candidatos 

matriculados for igual ou maior que 40 alunos; 

5.8 Caso o número de candidatos matriculados seja de acordo com o item 54.7 do edital, 

cinco alunos terão descontos na mensalidade com valor entre 30 e 70% de desconto. 

 

6. DESCONTO NA MENSALIDADE 

6.1. Caso a quantidade de estudantes matriculados no curso seja igual ou maior a 40 

(quarenta) pessoas, serão oferecidos descontos na mensalidade para 5 (cinco) estudantes 

que cumpram com os requisitos assinalados no item 5. 

6.2. A/os candidatas/os interessados em concorrer aos descontos na mensalidade devem 

assinalar seu interesse na ficha de inscrição (Anexo I) no ato da inscrição do processo 

seletivo. 

6.3. Caso a/o candidata/o não cumpra com o subitem 65.2., estará automaticamente 

excluído do concurso de descontos de mensalidade oferecido pelo curso. 

6.4. O desconto nas mensalidades serão destinados, preferencialmente, a um (um) 

candidata/o indígena ou quilombola; a uma/um (01) candidata/o parda(o)/preta(o); a 

http://www.finatec.org.br/cursos-unb/#unb-pos


uma/um (01) candidata/o com deficiência; duas/dois (02) candidatas/os que são 

servidores de instituições que atuam no meio ambiente. 

6.5. A porcentagem do desconto (entre 30% e 70%) será concedida com base na renda 

da/o candidato, sendo de 70% para candidatas/os com renda familiar de até três (03) 

salários mínimos, de 50% para candidatos com renda familiar de até quatro (04) salários 

mínimos e de 30% para candidatos com renda familiar de até cinco (05) salários 

mínimos. 

6.6 Candidatas/os com renda superior àa listada no item 65.5 não estão aptos a 

concorrer ao desconto na mensalidade. 

6.7. Caso não haja candidatura no processo seletivo para alguma das vagas listadas no 

item 6.4, os descontos de mensalidade que seriam destinados a esses estudantes serão 

oferecidas ao grupo de vagas com maior número de inscritos neste processo seletivo e 

que se adeque às condições indicadas neste edital. 

6.8. Dentro de cada uma das vagas destinadas a bolsa o/a candidato/a será escolhido 

pela melhor classificação no processo seletivo. 

6.9. Caso o candidato contemplado com o desconto de mensalidade desista de realizar a 

matrícula, o desconto de mensalidade poderá ser oferecido ao seguinte candidato 

concorrente que se adeque às condições indicadas neste edital. 

 

7. DA INSCRIÇÃO  

7.1 As inscrições serão realizadas on-line no período de 01° a 22 de novembro de 2018 

até às 23h59min, no endereço eletrônico: http://www.unbcerrado.unb.br/gmap;  

7.2 No momento da inscrição a/o candidato/a deverá anexar, em campo específico, 

currículo Lattes em formato PDF; 

7.3 Os dados cadastrais informados no formulário de inscrição serão de 

responsabilidade exclusiva da/o candidata/o;  

7.4 As/os candidatas/os deverão acessar a página do Centro UnB Cerrado no endereço 

eletrônico http://www.unbcerrado.unb.br/gmap a partir do dia 23 de novembro de 2018 

para consultar a lista de homologação das inscrições. 

7.5. As/os candidatas/os deverão acompanhar a página do Centro UnB Cerrado no 

endereço eletrônico http://www.unbcerrado.unb.br/gmap e seu e-mail pessoal a partir do 

dia 23 de novembro de 2018 para confirmação das datas de convocação para o processo 

seletivo. 

 

http://www.unbcerrado.unb.br/gmap


8. DO PROCESSO SELETIVO 

8.1. O processo seletivo ocorrerá internamente entre os dias 26 e 30 de novembro de 

2018 com a homologação dos documentos apresentados pelos candidatos. 

8.2. A seleção do/a candidato/a ocorrerá por meio da análise do currículo Lattes, 

entrevista e avaliação da carta de intenções que devem ser enviados entre os dias 01° e 

22 de novembro de 2018 como instruído neste edital. 

8.3. A avaliação de currículo da/o candidata/o terá caráter classificatório, no valor de 

100,0 (cem) pontos, considerando-se o Quadro de Atribuição de Pontos do Anexo II do 

presente Edital. 

8.4. A comprovação do currículo lattes deverá ser acompanhada do quadro, citado no 

subitem anterior, e deverá ser entregue no ato de inscrição. 

8.5. A documentação comprobatória referente ao currículo lattes, deverá ser identificada 

e numerada na mesma ordem dos itens que compõem o Quadro de Atribuição de 

Pontos. 

8.6. A convocação para as entrevistas ocorrerá durante a homologação das inscrições, a 

partir do dia 23 de novembro de 2018, por meio de envio de e-mail aos candidatos. 

8.7. As entrevistas ocorrerão entre os dias 26 e 30 de novembro de 20181 

presencialmente na sede do Centro UnB Cerrado em Alto Paraíso de Goiás (GO) ou na 

secretaria do Centro UnB Cerrado em Brasília (DF), a ser informado posteriormente. 

8.8. Caso a/o candidata/o convocado para o processo seletivo não tenha possibilidades 

de comparecer a ele presencialmente, poderá entrar em contato com a secretaria do 

Centro UnB Cerrado pelo e-mail gmap.unbcerrado@gmail.com  para que seja marcada 

a entrevista via ferramenta eletrônica. 

8.9. A carta de intenções será avaliada pela (1) correção no uso do português; (2) 

clareza em relação aos seus objetivos pessoais e os objetivos do curso; (3) entusiasmo e 

(4) proposta de empenho pessoal.  
 

9. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

9.1. A pontuação final da seleção será dada pela relação (nota do currículo lattes + nota 

da entrevista + nota da carta de intenções) / dividida por três. 

9.1. O resultado provisório será publicado a partir do dia 03 de dezembro de 2018, na 

página: http://www.unbcerrado.unb.br/gmap; 

9.2 A classificação das/os candidatas/os aprovadas/os far-se-á pela ordem decrescente 

das notas finais das/os candidatas/os; 

mailto:gmap.unbcerrado@gmail.com


9.3 Caso ocorra desistências de candidatas/os selecionadas/os, outras/os poderão ser 

chamadas/os a ocupar as vagas remanescentes, de acordo com a ordem classificatória. 

 

10. DO CRONOGRAMA 

DATAS ETAPA LOCAL 
20/09 a 29/10/2018 Pré-inscrições Via 

gmap.unbcerrado@gmail.com 
01° a 22/11/2018 Período de Inscrições Via www.unbcerrado.unb.br 
23/11/2018 Homologação das inscrições e 

convocação para processo seletivo 
Via www.unbcerrado.unb.br 

26 a 30/11/2018 Processo seletivo Centro UnB Cerrado1 
03/12/2018 Divulgação dos resultados Via www.unbcerrado.unb.br 
04 a 10/12/2018 Matrícula dos candidatos aprovados Centro UnB CerradoFinatec 
1410/0112/20198 Início das Aulas Centro UnB Cerrado1 
140 a 
251/0112/20198 

Primeiro Módulo Centro UnB Cerrado1 

05 a 16/08/2019 Segundo Módulo Centro UnB Cerrado2 
09 a 20/12/2019 Terceiro Módulo Centro UnB Cerrado2 
01° a 31/07/2020 Defesa de Monografias Centro UnB Cerrado1 
31/07/2020 Encerramento do curso Centro UnB Cerrado2 
 

 

11. DA MATRÍCULA 

 

11.1 As/os candidatas/as selecionadas/os deverão efetivar sua matrícula apresentando 

cópias e originais da documentação exigida na Gerência de cursos da 

FINATECsecretaria do Centro UnB Cerrado em Brasília, impreterivelmente entre 04 e 

10 de dezembro de 2018, das 09:00h às 172:00h no endereço Av. L3 Norte, Ed. Finatec, 

Asa NorteCampus Darcy Ribeiro, Bloco de Salas de Aula Norte (BSAN), sala A1 

07/12, Universidade de Brasília. Serão aceitas inscrições via Correios, com Aviso de 

Recebimento, desde que a postagem ocorra dentro do período de matrícula estabelecido 

neste Edital. 

11.2. A candidata/o deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Ficha de matrícula devidamente preenchida, a ser obtida na página 

http://www.unbcerrado.unb.br/gmap ou na Secretaria do curso (Anexo II do presente 

edital); 

                                                           
1 Campus Darcy Ribeiro, Bloco de sala de aula norte (BSAN), sala A1 07/12, Universidade de 
BrasíliaRua 01, Quadra 07, Lote 09, Setor Planalto. CEP: 73770-000. Alto Paraíso de Goiás (GO). 
2 Rua 01, Quadra 07, Lote 09, Setor Planalto. CEP: 73770-000. Alto Paraíso de Goiás (GO). 
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b) Cópia autenticada e original da carteira de identidade e do CPF; 

c) Cópia de comprovante de endereço; 

d) Cópia autenticada e original do título eleitoral e último comprovante de votação; 

e) Cópia autenticadae original do Certificado de Reservista Militar, quando candidato 

do sexo masculino. 

f) Cópia autenticadae original do diploma de graduação ou documento similar 

reconhecido pelo Ministério da Educação;  

g) Cópia autenticadae original do Histórico Escolar do curso de Graduação; 

h) Cópia do currículo lattes com cópia da documentação comprovatória; 

i) Carta de Intenções; 

j) Comprovante de pagamento de matrícula; 

l) Contrato assinado com a FINATEC. 

11.3 A matrícula somente poderá ser efetuada com a apresentação completa da 

documentação mencionada nos itens anteriores;  

11.4 É vedado o trancamento parcial de matrícula no curso de especialização GMAP, 

sendo permitido apenas de forma definitiva;  

11.5 A/o candidata/o que não comparecer para efetuar sua matrícula no período previsto 

(item 8 e 9.1) perderá a vaga no curso, que será ocupada, em conformidade com a lista 

de aprovadas/os, seguindo a ordem classificatória decrescente divulgada. 

11.6. Caso o estudante opte pelo cancelamento da matrícula no curso de especialização, 

deverá comparecer à FINATEC com a documentação adequada para que ocorra o 

desligamento acadêmico e o encerramento da cobrança de mensalidade. 

11.7. Caso o estudante realize o abandono do curso sem ter realizado o cancelamento da 

matrícula no curso de especialização, não haverá o desligamento acadêmico nem o 

encerramento da cobrança de mensalidade, sendo considerado o estudante reprovado no 

curso de especialização. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1 As despesas com a participação no Processo Seletivo, assim como nos encontros 

presenciais do curso, em caso de aprovação, correrão por conta da/o candidata/o;  

12.2 A candidata/o não terá direito a alojamento, alimentação, transporte e/ou 

ressarcimento de despesas por parte da UnB;  

12.3 Não nos responsabilizamos por inscrições não realizadas por motivos técnicos;  
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Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos 

Veadeiros 

UnB Cerrado  

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

OBS: Preencha cuidadosamente todos os campos, em letra de forma e legível ou digitado. Isso facilitará o processo de contratação. 

Nome   

Identidade (Nº e Órgão Expedidor) CPF  Sexo 

Nome da Mãe  Nome do Pai  

Data de Nascimento Naturalidade UF País Nacionalidade 

Endereço Residencial 

Cidade CEP E-mail 

UF País Telefone Celular (WhatsApp) 
Telefone Residencial 

Telefone Recados 
(opcional) 

Formação (Graduação) 
Instituição 

Ano 

Formação (Especialização) 
Instituição 

Ano 

Formação (Mestrado) 
Instituição 

Ano 

Formação (Doutorado) 
Instituição 

Ano 

Candidato a: 
 

  Especialização em Gestão e Manejo de Áreas Protegidas 
 

Link Currículo Lattes: 
 

Data de Inscrição 

 

 

 _____/_____/_____ 

Assinatura 

R E C E B E M O S 
 
 

_____________________________
__ 

Secretaria Centro UnB Cerrado 

OBS: As cópias dos documentos entregues pelo candidatos serão autenticadas no ato da entrega e arquivados temporariamente até o final do processo 
seletivo. 

 



DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA: 

 

☐ Cópia - Documento de identificação (RG, CPF ou CNH)  

☐ Cópia - Comprovante de Residência 

☐ Cópia e original do título eleitoral e último comprovante de votação 

☐ Cópia e original do Certificado de Reservista Militar, quando candidato do sexo masculino 

☐ Cópia e original do diploma de graduação 

☐ Cópia e original do Histórico Escolar do curso de Graduação 

☐ Cópia do currículo lattes 

☐ Carta de intenções 

☐ Comprovante de pagamento de matrícula 

☐ Contrato com a FINATEC 

 

Desejo concorrer a bolsa de estudos (marque a modalidade de vaga que você se enquadra): 

☐ candidata/o indígena ou quilombola;  

☐ candidata/o parda(o)/preta(o);  

☐ candidata/o com deficiência;  

☐ candidata/o que são servidores de instituições que atuam em meio ambiente. 

 

☐ No caso de não ser contemplado com bolsa, pretende efetuar matrícula mesmo assim? 

 

  



UnB Cerrado  

ANEXO II 
 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE 

CURRÍCULO 

 

  Valor da 

Pontuação 

Pontuação 

máxima 

Pontuação 

do 

candidato 

Grupo I – Títulos acadêmicos  

1.1 Graduação na área de meio ambiente 15 15  

1.2 Graduação fora da área de meio ambiente 10 10  

1.3 Especialização na área de meio ambiente 10 10  

1.4 Especialização fora da área de meio ambiente 05 05  

 Limite de pontuação  25  

Grupo II – Atividades ligadas a ensino, extensão e pesquisa  

 Exercício de magistério na educação básica. Por ano 

letivo. 

05 15  

 Exercício de magistério superior na área de meio 

ambiente. Por ano letivo. 

05 10  

 Exercício de magistério superior fora da área de meio 

ambiente. Por ano letivo. 

02 06  

 Limite de pontuação  25  

Grupo III – Produção científica na área de meio ambiente  

 Resumos publicados em anais de congresso 02 10  

 Capítulos de livros 03 12  

 Livros 04 15  

 Artigos científicos 05 20  

 Limite de pontuação  25  

Grupo IV – Atividade profissional na área de meio ambiente  

 Atuação profissional em órgãos governamentais. Por 

ano completo. 

05 25  

 Atuação profissional em empresas particulares. Por 02 10  



ano completo. 

 Limite de pontuação  25  

 Total de pontos  100  
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