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Apresentação

Desde 2011, o Centro UnB Cerrado realiza projetos de ensino, extensão e pesquisa na Chapada

dos Veadeiros, dispondo de estrutura de apoio e secretaria acadêmica em Alto Paraíso de Goiás (GO) e

Brasília (DF). Em 2018, o Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros da Universidade de

Brasília (Centro UnB Cerrado) se orgulha em oferecer o curso de Especialização em Gestão e Manejo de

Áreas Protegidas tomando por foco a região do Cerrado brasileiro.

A escolha de Alto Paraíso de Goiás (GO) para a realização do curso se dá por sua localização

na Chapada dos Veadeiros, reconhecida pela sua riqueza ecológica, social e cultural. Além da presença

de diversas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), do Parque Nacional da Chapada dos

Veadeiros (ICMBio) e outras áreas especialmente protegidas como o território Kalunga.

O grupo de professores da especialização é composto por profissionais com ampla experiência

na formação acadêmica e com produção técnica e científica expressiva, criando um excelente espaço

para o aprofundamento teórico dos estudantes, onde o esforço e o empenho são as ferramentas mais

importantes de trabalho.

A Especialização prioriza a importância da imersão dos estudantes em campo com atividades

práticas e a aplicação da teoria durante cada módulo. Seu objetivo é criar um espaço acadêmico de

formação profissional e de pesquisa sobre áreas protegidas e seus desafios, especialmente em

temáticas voltadas para a proteção, legislação, recursos humanos, mecanismos econômicos e

conservação da biodiversidade, focando na excelência e na qualidade da informação técnica e científica,

concluindo o aprendizado na prática através de desenvolvimento de Planos de Manejo.

A Especialização terá a duração de um ano e meio, com 450 (quatrocentos e cinquenta) horas

em três módulos presenciais de quinze dias a cada semestre, compondo carga horária de oito horas de

aulas diárias em Alto Paraíso de Goiás (GO) e uma quarta etapa, que corresponde às defesas de

monografia. Além das atividades presenciais, o curso de Especialização em Gestão e Manejo de Áreas

Protegidas também conta com duas disciplinas oferecidas a distância (EAD) e atividades

complementares das disciplinas presenciais.



Coordenação e Diretoria

REUBER ALBUQUERQUE BRANDÃO – Coordenador da Especialização e Vice diretor do

Centro UnB Cerrado

Doutor em Ecologia pela Universidade de Brasília. Bacharel em Biologia pela mesma

universidade. Foi analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), onde atuou na

coordenação de criação e regularização fundiária de Unidades de Conservação e na coordenação de

gestão do conhecimento da Diretoria de Ecossistemas. Professor associado II do Departamento de

Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, coordena o Laboratório de Fauna e Unidades de

Conservação e orienta nos programas de Pós Graduação em Ciências Florestais e Zoologia da UnB.

ANDRÉ DE ALMEIDA CUNHA – Diretor do Centro UnB Cerrado

Doutor em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de

Minas Gerais. Bacharel em Ciências Biológicas e mestre em Ecologia pela Universidade Federal do Rio

de Janeiro. Trabalhou junto ao Ministério do Meio Ambiente por meio da Agência Alemã de

Desenvolvimento, além de trabalhos pontuais com diversas instituições na área ambiental. Professor

adjunto do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, Diretor do Centro UnB Cerrado e

pesquisador do Centro de Excelência em Turismo (CET UnB). Oferece disciplinas e orientação na

graduação e pós graduação.

Cronograma:

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

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 07/12/2018 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



Disciplinas e professores

Política, Legislação, Instrumentos de Planejamento e
Gestão de Áreas Protegidas

Fernando Paiva Scardua
Cristiane Gomes Barreto

História, valores, objetivos e categorias de Áreas
Protegidas no Brasil e no mundo

Reuber Albuquerque Brandão
José Luiz de Andrade Franco

Métodos em Ecologia e Conservação Neander Marcel Heming

Biodiversidade aquática e qualidade da água
Maria Júlia Martins Silva
Pedro de Podestá Uchôa de
Aquino

Restauração ecológica e fogo no Cerrado: perspectivas
para as áreas protegidas

Isabel Belloni Schmidt
Alexandre Bonesso Sampaio

Recursos hídricos e dinâmica de bacias hidrográficas Henrique Marinho Leite Chaves

Ecologia, Conservação e Manejo da fauna do Cerrado
Clarisse Rezende Rocha
Alexandre de Souza Portella
Manrique Prada Villalobos

Ecologia e Conservação da Flora do Cerrado
Renata Corrêa Martins
Renata Dias Françoso

Meio Ambiente Físico e suas consequências sobre o
manejo de áreas protegidas

Carlos Christian Della Giustina

Uso público e recursos humanos para Áreas Protegidas e
Turismo

André de Almeida Cunha
Marcelo Daniel Segalerba
Bourdette

Gestão da variabilidade genética e dos processos
mantenedores da biodiversidade

Renato Caparroz
Fernando Pacheco Rodrigues
Ana Carolina Moreira Martins

Sistema de Informações Geográficas aplicado a Unidades
de Conservação

Yuri Botelho Salmona

Práticas de campo em Gestão e Manejo de Áreas
Protegidas

Reuber Brandão,
Clarisse Rocha,
André Cunha



Pré inscrições e inscrições

Os candidatos interessados em realizar o curso e que estão de acordo com o presente

documento podem realizar sua pré inscrição via o e mail gmap.unbcerrado@gmail.com. Estes

candidatos receberão o edital e demais documentos necessários para futura inscrição.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 01° e 22 de novembro. A divulgação das

inscrições homologadas e a convocação para o processo seletivo serão divulgadas no dia 23 de

novembro no site. A listagem de documentos necessários para a inscrição estará disponível no site

unbcerrado.unb.br no período de abertura das inscrições e solicitamos que estejam atentos à validade

de seus documentos pessoais e em posse de seu diploma ou declaração de conclusão de curso de

graduação.

Processo Seletivo, matrícula e mensalidades

O processo seletivo ocorrerá internamente entre os dias 26 e 30 de novembro de 2018, com

avaliação de currículo lattes, carta de intenções e ficha de inscrição (enviados pelos candidatos em .

durante os dias 01° e 22 de novembro de 2018), havendo convocação dos candidatos para entrevista

presencial (em Brasília) ou virtual (a combinar previamente com o candidato caso este não seja

residente de Brasília). Ao ser aprovado no processo seletivo, o estudante deverá realizar sua matrícula

entre os dias 04 a 07 de dezembro de 2018, como indicado no cronograma acima.

Haverá uma taxa de matrícula no valor de R$625,00 e a mensalidade será de R$950,00 por

dezenove meses. Esse valor não inclui transporte, estadia e alimentação. A especialização oferecerá 40

vagas, sendo cinco delas destinadas a bolsistas (desconto de 30 a 70% nas mensalidades), com seleção

à parte e critérios a serem divulgados no edital.

Avalie a possibilidade de sua inscrição e receba nossas boas vindas!

Favor entre em contato pelo e mail: gmap.unbcerrado@gmail.com.
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