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Perguntas frequentes 

Aqui apresentamos um conjunto de perguntas frequentes sobre a Especialização em Gestão e 

Manejo de Áreas Protegidas. Leia com atenção antes de se dirigir à Secretaria do Programa. 

 

Qual o período de realização do I Curso de Especialização em Gestão e Manejo de Áreas 

Protegidas? 

O Curso terá início no dia 10 de dezembro de 2018 e se estenderá até 31 de julho de 2020. As 

disciplinas serão condensadas em três módulos planejados para dezembro de 2018, agosto e 

dezembro de 2019, além de um quarto módulo para defesa de monografias em julho de 2020. 

 

Onde fica localizado o Centro UnB Cerrado? 

A sede do Centro UnB Cerrado na Chapada dos Veadeiros está localizada na rua 01, quadra 07, 

lote 09, Setor Planalto, CEP: 73770-000, Alto Paraíso de Goiás. Telefone: (62) 3446-1710. 

A secretaria do Centro UnB Cerrado em Brasília se encontra no Bloco de Salas de Aula Norte 

(BSAN), sala A1 07/12, no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. Telefone: (61) 

3107-2239. 

 

Por que o Curso de Especialização é pago se a UnB é uma universidade pública? 

Os programas de pós-graduação lato sensu, como este curso de Especialização, devem ser 

autossustentados, ou seja, não podem gerar nenhum tipo de encargo adicional para a 

Universidade. Desse modo, os professores que neles atuam ministram as suas aulas como 

carga de trabalho adicional, o mesmo acontecendo com os serviços de secretaria e 

coordenação.  

É importante lembrar, entretanto, que a Universidade de Brasília mantém outros programas 

de formação completamente gratuitos, como a graduação, o mestrado e o doutorado. 

 

O curso de Especialização tem um perfil mais acadêmico ou profissionalizante? 

Consideramos que o curso de Especialização tem um perfil profissionalizante, uma vez que o 

seu objetivo final é capacitar estudantes para atuarem nos desafios de gestão, proteção, 

pesquisa e manejo de áreas protegidas. 

 

Terei que fazer uma monografia ao final do curso? 



Segundo a regulamentação do Conselho Nacional de Educação para os cursos de pós-

graduação lato sensu (acadêmicos ou profissionalizantes), os estudantes de todos os cursos de 

especialização terão que apresentar uma monografia ou artigo de conclusão como requisito 

parcial para a obtenção do título de especialista. Os estudantes matriculados terão 

acompanhamento da coordenação e a orientação de professores credenciados para o 

desenvolvimento do seu trabalho final (monografia ou artigo). O trabalho final receberá uma 

menção (nota) que constará no histórico escolar do estudante. Desse modo, será necessário 

ao estudante ser aprovado também no trabalho final para a obtenção do título de Especialista 

em Gestão e Manejo de Áreas Protegidas pela Universidade de Brasília. 

 

Como é a estrutura do curso de Especialização? 

O Curso tem 450 horas de duração, divididas em 13 disciplinas distribuídas em três módulos de 

quinze dias mais um último módulo dedicado apenas para defesa de monografias. 

 

Como é o processo de avaliação nas disciplinas do curso de Especialização? 

Os estudantes se submeterão a uma prova em cada disciplina, cobrindo o conteúdo 

programático. As provas das disciplinas de cada módulo serão realizadas ao final de cada um 

dos módulos. Os estudantes eventualmente reprovados nas provas finais de cada disciplina 

poderão solicitar a aplicação de provas de recuperação. Caso sejam reprovados também nas 

provas de recuperação, serão desligados do Curso. 

 

Qual o regime ao qual me submeterei se eu for aceito como estudante do curso de 

Especialização em Gestão e Manejo de Áreas Protegidas? 

Os estudantes do curso de Especialização são estudantes da Universidade de Brasília como 

quaisquer outros inscritos em um curso de graduação, mestrado ou doutorado. Portanto, os 

nossos estudantes devem se sujeitar ao mesmo regime disciplinar e acadêmico, sendo 

avaliados pelos mesmos critérios utilizados nos demais programas, entre os quais o mais 

importante é o da excelência acadêmica, sendo passíveis de reprovação e desligamento. O 

sistema de menções (notas) é o mesmo dos demais cursos, como também é idêntico o limite 

de faltas admitidas em cada disciplina (no máximo 25% das aulas ministradas). As questões 

disciplinares estão previstas em regulamento específico. 

 

O que acontecerá se eu for reprovado numa determinada disciplina do curso? 

Se você, após a prova de reposição, continuar reprovado, estará reprovado em todo o curso, 

não havendo mais chances de recuperação. Você será desligado e não terá mais condições de 

acompanhar as aulas. 

 

O que acontecerá se eu faltar a um número de aulas além do permitido em uma 

determinada disciplina? 



Você será reprovado na disciplina, o que causará o seu desligamento do curso. É importante 

deixar bem claro que para o curso de Especialização, a presença em sala de aula, com a 

preparação prévia das atividades indicadas pelo professor, é FUNDAMENTAL. 

 

O diploma do curso de Especialização é reconhecido pelo MEC? 

Sim, o diploma emitido após a conclusão com aproveitamento de todas as disciplinas do curso 

é reconhecido pelo MEC. Isso se deve ao fato da Universidade de Brasília ser uma instituição 

de ensino superior pública federal. Portanto, todos os seus diplomas são reconhecidos pelo 

Ministério da Educação. 

 

É possível aproveitar disciplinas do curso de Especialização em Gestão e Manejo em Áreas 

Protegidas em outros cursos de pós-graduação da UnB (lato sensu ou stricto sensu)? 

Não. Os programas são autônomos e não há possibilidade de aproveitar estudos para 

integralizar créditos em outro curso. 

 

Eu receberei o material necessário para seguir as disciplinas do curso de Especialização? 

Grande parte do material didático estará em formato digital disponível no ambiente de 

aprendizagem indicado pelos professores, sendo responsabilidade do estudante “correm 

atrás” desse material. Os estudantes também devem adquirir material indicado pelos 

professores. 

 

Até quando poderei me inscrever no processo seletivo do I Curso de Especialização em 

Gestão e Manejo de Áreas Protegidas? 

O processo seletivo do curso de Especialização em Gestão e Manejo de Áreas Protegidas tem 

cinco rodadas de seleção. A pré-inscrição já está aberta, entre setembro e outubro de 2018, 

que visa cadastrar os interessados para as etapas seguintes. As inscrições serão entre 01° e 22 

de novembro de 2018. A seleção dos inscritos será feita entre 26 e 30 de novembro de 2018, 

com divulgação de resultados em 03 de dezembro de 2018. A matrícula deverá ser feita entre 

os dias 04 e 10 de dezembro de 2018, com início das aulas em 10 de dezembro de 2018. A pré-

inscrição e a inscrição serão feitas por e-mail, em ficha própria, acessível online. Ao final serão 

selecionados candidatos para 40 (cinquenta) vagas. As entrevistas serão realizadas entre 26 e 

30 de novembro na Secretaria do Centro UnB Cerrado no campus Darcy Ribeiro da 

Universidade de Brasília, Bloco de Salas de Aula Norte (BSA Norte), sala A1, espaço 07/12, 

Brasília – DF. 

 

Como faço a minha inscrição para o processo seletivo? 

A Ficha de Inscrição para o processo seletivo estará disponível online no site 

www.unbcerrado.unb.br e no anexo do edital durante todo o período de inscrição.  

 

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


Eu moro fora de Brasília. Como posso participar do processo seletivo? 

Não existe um regime especial para os candidatos de fora de Brasília. Eles deverão se inscrever 

no processo seletivo como os demais candidatos e farão a entrevista regularmente. As 

entrevistas dos candidatos que residem em outros estados podem ser realizadas pela internet, 

utilizando as ferramentas Google Talk ou Skype, desde que combinado previamente com o 

candidato. O candidato é responsável pelas condições técnicas para a realização dessa 

entrevista. 

 

 


