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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA -FUB 

Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros 
CENTRO UNB CERRADO 

 
 

C O M U N I C A D O  
 

CHAMADA PÚBLICA INTERNA SIMPLIF ICADA –Ed i ta l  N .003/2018/CER 
 

 
O Diretor do Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros- [CER] - UnB Cerrado, no uso 

regimental de suas atribuições, comunica, no âmbito da comunidade acadêmica da Universidade de Brasília, a 
HOMOLOGAÇÃO da Chamada Pública Interna Simplificada para recebimento de AUXÍLIO DESENVOLVIMENTO ESTUDOS 
E PESQUISAS – ALUNOS, publicada no dia 21 de setembro de 2018, e disposições finais: 

 
 
1. PROPOSTAS ENCAMINHADAS AO DAF/UnB via SEI, em 08/10/2018: 
 
 

n. Orientador(a) Beneficiário (a) Nome do Projeto 

1 
Prof. Reuber 
Albuquerque 

Brandão. 

NATHALIE Q. CITELI COELHO 
Zoologia 

 Mestrado 
 

 Distribuição e história natural dos gêneros Erythrolamprus 
Boie, 1826 e Lygophis Fitzinger 1843 (Serpentes, Dipsadidae) no 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros com uma chave de 

identificação para as espécies. 

2 

Profa Julia Klaczko 

ANDERSON KENNEDY SOARES DE 
LIMA 

Zoologia 
 Mestrado 

Resposta ontogenética a temperaturas potencialmente 
impostas pelo aquecimento global no lagarto 

Tropidurus torquatus (Squamata: Tropiduridae) 

3 
Profa Julia Klaczko 

WELINGTON DE ARAÚJO COELHO 
Zoologia 

 Mestrado 

Variação morfológica nos hemipênis de 
Gymnodactylus amarali Barbour 1925 nas ilhas e 
margens do reservatório de Serra da Mesa, Goiás. 

4 
Prof. Reuber 
Albuquerque 

Brandão 

DANIELE CARVALHO DO CARMO 
FARIA 

Zoologia 
 Doutorado 

Sistemática de espécies do grupo Scinax catharinae 
(Anura: Hylidae) na Chapada dos Veadeiros, Brasil Central: 

revelando a diversidade críptica em um grupo historicamente 
confuso. 

5 
Prof. Reuber 
Albuquerque 

Brandão 

ROGÉRIO BENEVIDES DE MIRANDA 
Zoologia 

 Doutorado 
 

Dieta, Qualidade Corporal e Defesa contra 
Predadores em Lagartos de Ilhas Artificiais no 

Reservatório da Hidroelétrica de Serra da Mesa, Goiás: 
Efeitos de 21 anos de isolamento 

6 Prof. Reuber 
Albuquerque 

Brandão 

BEATRIZ DIOGO VASCONCELOS 
Ciências Biológicas   

Graduação 

Guia virtual e de campo de anuros da Chapada dos Veadeiros 
- GO. 

7 Prof. Reuber 
Albuquerque 

Brandão. 

ANDREI GUIMARÃES GUEDES 
Zoologia 

 Mestrado  

Resposta ontogenética a temperaturas potencialmente 
impostas pelo aquecimento global no lagarto 

Tropidurus torquatus (Squamata: Tropiduridae) 

8 
Prof. José Luis de 
Andrade Franco. 

RENATA OLIVEIRA DE SOUZA 
Desenvolvimento Sustentável 

 Mestrado 

Impacto do Turismo na Estrutura da Comunidade de Mamíferos 
de Médio e 

Grande Porte no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

9 
Prof. André de A. 

Cunha. 

GABRIELLA F. CASSANELLO DO 
AMARA 
Turismo 

  Graduação 

Gestão Sustentável dos Meios de Hospedagem na Chapada dos 
Veadeiros - GO: resultados preliminares. 

 
 
 

2. PROPOSTAS NÃO ENVIADAS AO DAF POR FALTA DE DADOS E/OU DOCUMENTAÇÃO: 
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n. Orientador(a) Aluno (a) Nome do Projeto DOCUMENTOS E DADOS NÃO APRESENTADOS 

1 

Prof. André de A. 
Cunha. 

JUCELINO SANTOS 
Turismo 

  Graduação 
 
 
 

A relação entre o perfil e 
percepção ambiental dos 
visitantes de diferentes 

atrativos da Chapada dos 
Veadeiros e suas ações em 

prol da natureza. 

O formulário do anexo II não foi enviado preenchido e 
assinado dentro do prazo. O aluno deve preencher por 

completo o formulário com seus dados e assinar o 
documento. Observar que o local da realização da saída 
de campo deve constar no campo ‘justificativa’. O aluno 

deve assinar o documento, bem como também o 
gestor(orientador) do projeto, que deve assinar e 

carimbar o formulário do anexo II do Edital n. 
003/2018/CER. 

2 

Profa. Regina 
Coelly e Profa 
Tania Cristina  

LARISSA OLIVEIRA / 
JANAÍNA BARROS  
Gestão Ambiental 

 Graduação 
 
 
 
 

Territorialidade, meio-
ambiente e 

sustentabilidade no Rio 
Bonito em Cavalcante – 

GO. 

O formulário do anexo II não foi enviado preenchido e 
assinado dentro do prazo. Cada aluno deve preencher 
por completo o formulário com seus dados e assinar o 

documento. Observar que o local da realização da saída 
de campo deve constar no campo ‘justificativa’ 

conforme informação apresentada no projeto. O(s) 
aluno(s) deve assinar o documento, bem como também 

o gestor(orientador) do projeto, que deve assinar e 
carimbar cada formulário do anexo II do Edital n. 

003/2018/CER. 

3 

Profa Nina 
Laranjeiras 

Não consta nome e 
curso/nível do aluno 
no projeto enviado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os Saberes das águas. 
Confluências 

Interepistêmicos na 
Chapada dos Veadeiros. 

O formulário do anexo II não foi enviado preenchido e 
assinado dentro do prazo. Cada aluno deve preencher 
por completo o formulário com seus dados e assinar o 

documento. Observar que o local da realização da saída 
de campo deve constar no campo ‘justificativa’ 

conforme informação apresentada no projeto. O(s) 
aluno(s) deve assinar o documento, bem como também 

o gestor(orientador) do projeto, que deve assinar e 
carimbar cada formulário do anexo II do Edital n. 

003/2018/CER. Além disso, não consta no projeto a 
descrição das atividades a serem realizadas em campo 

pelo aluno. Não consta no projeto os resultados 
esperados da pesquisa. Deve haver também a 

informação do local que o(s) aluno(s) irão realizar o 
trabalho para justificar o pagamento do auxílio. Estas 
informações devem contar do campo ‘Justificativa’ no 

formulário citado. 

4 

Profa Renata 
Corrêa Martins 

 
 
 
 
 

WAIARA SARAIVA 
MACHIDA  
não consta 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO CONSTA 

O formulário do anexo II não foi enviado preenchido e 
assinado dentro do prazo. O aluno deve preencher por 

completo o formulário com seus dados e assinar o 
documento. Observar que o local da realização da saída 

de campo deve constar no campo ‘justificativa’ 
conforme informação apresentada no projeto. O(s) 

aluno(s) deve assinar o documento, bem como também 
o gestor(orientador) do projeto, que deve assinar e 

carimbar cada formulário do anexo II do Edital n. 
003/2018/CER. Além disso, não consta no projeto a 

descrição das atividades a serem realizadas em campo 
pelo aluno na Chapada dos Veadeiros. Não consta no 

projeto os resultados esperados da pesquisa. Deve 
haver também a informação do local que o(s) aluno(s) 

irão realizar o trabalho na região da Chapada dos 
Veadeiros para justificar o pagamento do auxílio. Estas 
informações devem contar do campo ‘Justificativa’ no 

formulário citado. 

 
 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
 

3.1 Esclarecemos que o Centro UnB Cerrado recebeu o total de 14 propostas. Foram recebidas 10 
propostas dentro do prazo constante da retificação publicada em 27 de setembro de 2018. TODAS 
AS PROPOSTAS foram consideradas na análise. 

3.2 Conforme Circular Conjunta n. 001/2018/DAF/DPO/DPI, Processo SEI n. 23106.091417/2018-28, o prazo 
limite para envio de solicitações de pagamento de Auxílio-estudante para o DAF por parte das 
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Unidades foi dia 08/10/2018. No entanto, o Centro UnB Cerrado abrirá a possibilidade de envio da 
documentação complementar deixando os interessados cientes de que a execução do pagamento do 
auxílio-estudante dependerá da autorização Administração Central da FUB. 

3.3 Os interessados constantes da lista do item 2 deverão estar cientes de que obviamente esta Unidade 
não se responsabiliza pela execução do pagamento de auxílios-estudantes. A execução de 
pagamentos de qualquer gênero é atribuição do DAF. 

3.4 As solicitações de pagamento de auxílios-estudante constantes do item 2 deste edital serão atendidas 
somente caso haja prorrogação pela Administração Central do referido prazo citado no item 3.2. 

3.5 Os interessados constantes da lista do item 2, devem enviar até 15/10/2018, o(s) documento(s) 
conforme Item 2, ANEXO EM FORMATO .PDF PARA O E-MAIL unbcerrado@unb.br. NÃO HAVERÁ 
NECESSIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS IMPRESSOS NESTA FASE DO PROCESSO.  

3.6 Dúvidas e informações a respeito deste Edital devem ser solicitadas pelo e-mail: unbcerrado@unb.br  
 
 
 
Alto Paraíso de Goiás, 15 de outubro de 2018. 
 
 
 
Prof. André de A. Cunha  
Diretor - Centro UnB Cerrado 
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