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PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATAS/OS PARA O CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS 2018 

 

16 de outubro de 2018 

 

O Coordenador do curso de Especialização em Gestão e Manejo de Áreas 

Protegidas, torna pública a retificação do item 3. DA ESTRUTURA DO CURSO, item 

5. DOS CUSTOS, item 6. DESCONTO NA MENSALIDADE, item 8. DO PROCESSO 

SELETIVO, do item 10. DO CRONOGRAMA e do item 11. DA MATRÍCULA do 

Edital nº 002/2018 do Centro UnB Cerrado, permanecendo inalterados os demais itens e 

subitens do referido edital: 

 

 

DA RETIFICAÇÃO  

 

3. DA ESTRUTURA DO CURSO 

ONDE SE LÊ: 

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

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

horas de aula”. 



LEIA-SE: 

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

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

aula”. 

ONDE SE LÊ: 

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

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

LEIA-SE: 

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

educação a distância (EAD)”. 

ONDE SE LÊ: 

“3.6. Caso o estudante não cumpra com o subitem 6.5., poderá ser recusado a participar 

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

LEIA-SE: 

“3.6. Caso o estudante não cumpra com o subitem 3.5., poderá ser recusado a participar 

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

 

 

5. DOS CUSTOS 

ONDE SE LÊ: 

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

matrícula no valor de R$625 (seiscentos e vinte e cinco reais);” 

LEIA-SE: 

“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);” 

ONDE SE LÊ: 

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

durante 19 meses;” 

LEIA-SE: 

 



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

pagas durante 19 meses;” 

ONDE SE LÊ: 

“5.8 Caso o número de candidatos matriculados seja de acordo com o item 4.7 do edital, 

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

LEIA-SE: 

“5.8 Caso o número de candidatos matriculados seja de acordo com o item 5.7 do edital, 

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

 

6. DESCONTO NA MENSALIDADE 

ONDE SE LÊ: 

“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”. 

LEIA-SE: 

“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”. 

ONDE SE LÊ: 

“6.3. Caso a/o candidata/o não cumpra com o subitem 5.2., estará automaticamente 

excluído do concurso de descontos de mensalidade oferecido pelo curso”. 

LEIA-SE: 

“6.3. Caso a/o candidata/o não cumpra com o subitem 6.2., estará automaticamente 

excluído do concurso de descontos de mensalidade oferecido pelo curso”. 

ONDE SE LÊ: 

“6.6 Candidatas/os com renda superior a listada no item 5.5 não estão aptos a concorrer 

ao desconto na mensalidade”. 

LEIA-SE: 

“6.6 Candidatas/os com renda superior à listada no item 6.5 não estão aptos a concorrer 

ao desconto na mensalidade”. 

 



7. DA INSCRIÇÃO 

ONDE SE LÊ:  

“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”; 

LEIA-SE: 

“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”; 

 

8. DO PROCESSO SELETIVO 

ONDE SE LÊ: 

“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”. 

LEIA-SE: 

“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”. 

 

ONDE SE LÊ: 

“8.7. As entrevistas ocorrerão entre os dias 26 e 30 de novembro de 2011 

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”. 

LEIA-SE: 

“8.7. As entrevistas ocorrerão entre os dias 26 e 30 de novembro de 2018 

presencialmente na secretaria do Centro UnB Cerrado em Brasília (DF)”. 

 

10.  DO CRONOGRAMA  

ONDE SE LÊ:  

01º a 22/11/2018 Período de Inscrições Via 



www.unbcerrado.unb.br 

04 a 10/12/2018 Matrícula dos candidatos aprovados Centro UnB Cerrado 

10/12/2018 Início das Aulas Centro UnB Cerrado 

10 a 21/12/2018 Primeiro Módulo Centro UnB Cerrado 

05 a 16/08/2019 Segundo Módulo Centro UnB Cerrado 

09 a 20/12/2019 Terceiro Módulo Centro UnB Cerrado 

01° a 31/07/2020 Defesa de Monografias Centro UnB Cerrado 

31/07/2020 Encerramento do curso Centro UnB Cerrado 

 1 Rua 01, Quadra 07, Lote 09, Setor Planalto. CEP: 73770-000. Alto Paraíso de Goiás 

(GO). 

 

LEIA-SE: 

 

01 a 22/11/2018 Período de Inscrições Via 
www.unbcerrado.unb.br 

04 a 10/12/2018 Matrícula dos candidatos aprovados Finatec 

14/01/2019 Início das Aulas Centro UnB Cerrado1 

14 a 25/01/2019 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 

1 Campus Darcy Ribeiro, Bloco de sala de aula norte (BSAN), sala A1 07/12, 

Universidade de Brasília 

2 Rua 01, Quadra 07, Lote 09, Setor Planalto. CEP: 73770-000. Alto Paraíso de Goiás 

(GO). 

  

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


11. DA MATRÍCULA 

ONDE SE LÊ:  

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

cópias e originais da documentação exigida na secretaria do Centro UnB Cerrado em 

Brasília, impreterivelmente entre 04 e 10 de dezembro de 2018, das 09:00h às 12:00h 

no endereço Campus Darcy Ribeiro, Bloco de Salas de Aula Norte (BSAN), sala A1 

07/12, Universidade de Brasília”. 

LEIA-SE: 

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

documentação exigida na Gerência de Cursos da FINATEC, impreterivelmente entre 04 

e 10 de dezembro de 2018, das 09:00h às 17:00h no endereço Av. L3 Norte, Ed. 

Finatec, Asa Norte. Serão aceitas inscrições via Correios, com Aviso de Recebimento, 

desde que a postagem ocorra dentro do período de matrícula estabelecido neste Edital.” 

 

ONDE SE LÊ: 

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

b) Cópia e original da carteira de identidade e do CPF; 

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

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

masculino. 

f) Cópia e original do diploma de graduação ou documento similar reconhecido pelo 

Ministério da Educação;  

g) Cópia e original do Histórico Escolar do curso de Graduação;” 

LEIA-SE: 

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

b) Cópia autenticada da carteira de identidade e do CPF; 

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

e) Cópia autenticada do Certificado de Reservista Militar, quando candidato do sexo 

masculino. 
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