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EDUCAÇÃO NA MATURIDADE: 
VAMOS FALAR DE FLORES?
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  O Brasil deixou de ser um país jovem, pois
conquistamos a possibilidade de vivermos
muitos anos mais. Este fato é o resultado de
um grande avanço da medicina e outras áreas  
que em conjunto impactaram positivamente
nos determinantes sociais de saúde. Assim,
melhoraram as condições de vida da
população e possibilitaram a longevidade. Mas
não queremos apenas viver mais, queremos
viver com qualidade de vida. 
  Foi na busca por respostas de como vivenciar
este período da nossa vida que formamos uma
equipe na Universidade de Brasília (UnB) e
criamos o Programa Universidade do
Envelhecer (UniSER). A UniSER tem a missão de
contribuir com o desenvolvimento humano
integral na vida adulta e idosa utilizando uma
abordagem interdisciplinar e holística, com
prioridade para a educação, a saúde, o direito,
o esporte, o lazer, a arte, a cultura e a
intergeracionalidade, de modo a primar pela
melhoria da qualidade de vida e pelo resgate
da cidadania. 
  É importante lembrar que o ser humano é um
eterno aprendiz, mas sem esquecer que as
histórias que vivemos fazem parte do que
somos. As nossas memórias, boas ou ruins,
constituem a nossa própria história e é
importante resgatá-las.  Precisamos entender
o propósito de estarmos aqui, sair do
automático e refletir mais sobre as nossas
decisões, sobre a nossa vida e sobre a
humanidade. É neste processo que a UniSER
acolhe seus estudantes, para refletirem sobre
diversos assuntos por intermédio da educação
vivenciada e dinâmica.

  Queremos tornar a vida na Terra melhor do
que encontramos, realizando “comum-unidades”,
ou seja, comunidades colaborativas onde todos
possam vencer. Então, Vem Ser conosco!
Convidamos vocês a começarem a escrita dessa
história. Vamos semear flores no sentido de
adquirir novos conhecimentos e, com eles, nos
transformarmos em pessoas cada vez melhores.
Contribuirmos para a transformação da nossa
família, dos nossos amigos, do ambiente, do
Brasil, do mundo. 

A UniSER tem colorido vidas e semeado flores.
Venha colorir a sua vida e construir jardins!

 

MENSAGEM DA UNISER

Profª. Drª. Margô Gomes de Oliveira Karnikowski
Coordenadora fundadora do programa UniSER e

docente da UnB.



BEM-VINDOS A UM NOVO CICLO!
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    A vida é feita de ciclos. A cada ciclo, adquirimos novos
aprendizados, conhecemos novas pessoas, conquistamos
novas amizades, novas ideias e novas conquistas! Em
março, iniciamos um novo ciclo: o início do ano letivo da
Universidade do Envelhecer (UniSER).
  Para marcar este momento, a UniSER preparou uma
programação especial no seu canal do YouTube. No dia 14
de março, foi realizada a “Aula Inaugural”, que contou com
a presença da coordenadora fundadora do programa
UniSER e docente da Universidade de Brasília, a professora
Drª Margô Gomes de Oliveira Karnikowski, da coordenadora
geral da UniSER e docente da Universidade de Brasília, a
professora Drª Eliana Fortes Gris e da deputada federal e
madrinha da UniSER, Paula Belmonte. 
  Além recepcionar os alunos, o encontro, que foi mediado
pela cerimonialista e coordenadora da Comunicação da
UniSER, Thays Nunes, teve como objetivo apresentar o
programa UniSER, as atividades desenvolvidas, no âmbito
do ensino, pesquisa e extensão, e o Curso Educador Político
e Social em Gerontologia, com seu sistema curricular e
todos as temáticas abordadas em aula. Já nos dias 15, 16, 17
e 18 de março, ocorreu a “Calourada”, uma programação
pensada para os novos alunos, que abordou as seguintes
temáticas: “A Atuação do Educador Político Social”,
“Contação de História” e “Capacitação em TICS (Tecnologia
da Informação)”.
 Com a mesma energia destes cinco dias de evento,
desejamos um ótimo novo ciclo! Que este ano seja repleto
de aprendizados e afetos!

A UNISERA UNISER
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APLICATIVO DESENVOLVIDO POR COLABORADORES DA
UNISER RECEBE PRÊMIO INTERNACIONAL

 
APLICATIVO 3-TOUCH SOS RECEBEU O PRÊMIO ESPECIAL DE MELHOR IDEIA PARA IR ADIANTE

 
  Desenvolvido por colaboradores do Programa

Universidade do Envelhecer (UniSER), o aplicativo 3-
Touch SOS foi idealizado como uma ferramenta
intuitiva para ligar pessoas em situações de
emergencia às pessoas mais proximas de sua rede de
apoio. Nos dias 25, 26 e 27 de março, o aplicativo foi
apresentado no “Women in Tech Hackathon 2022”, um
evento online promovido pela empresa Riga TechGirls,
da Letônia, que visa inspirar e empoderar mulheres no
ramo da tecnologia.
   O Hackathon deste ano teve como tema “Mulheres.
Paz. Segurança”, e teve como objetivo apresentar
ideias inovadoras, protótipos e soluções para esta
temática. O evento contou com mais de 100 inscritos,
de diferentes países, mas apenas nove equipes
conseguiram entregar o produto final. Foram três dias
de trabalho intenso e de superação. A equipe da
UniSER venceu obstáculos como a língua estrangeira e
a diferença de fuso-horário, sempre com boa energia
e espírito de equipe.
 O resultado foi apresentado na cerimônia de
encerramento, com um vídeo do produto final e
defesa para o júri. Com o projeto do aplicativo 3-touch
SOS, a equipe da UniSER recebeu o prêmio especial de
“Melhor Ideia Para Ir Adiante”, com uma vaga no
programa de pré-aceleração da grande aceleradora
de Start-Ups WiseGuys.
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   A equipe foi formada pela professora da UnB,
Vice-Coordenadora pedagógica da UniSER e
farmacêutica, Dra. Vívian da Silva Santos,
farmacêutica; pela estudante de graduação da UnB,
professora de Língua Brasileira de Sinais e Tutora
de Unidade na UniSER, Ana Karoline Versiane Soares
Araújo; pelas alunas egressas do Curso de Educador
Político Social em Gerontologia da UniSER/UnB e
atualmente professoras da UniSER, a advogada
Diva Mascarenhas Borges, e a Especialista em
Revisão de Textos, Celia Batista da Luz; pela
psicóloga e assistente na UniSER/UnB, Andreia Doria
Maria de Lima e o pelo engenheiro civil, Jhonata da
Silva Fonseca. 
  Os participantes da equipe contaram ainda com a
consultoria da Coordenação Executiva e
Coordenação de Comunicação e Marketing da
UniSER/UnB, que auxiliaram no processo de
montagem da equipe e em dicas sobre a experiência
de participação no Hackaton.

 

HISTÓRIAS DE UNISERES
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   A cerimônia foi transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Riga TechGirls e contou com a
participação de uma torcida virtual, no chat ao vivo da plataforma, organizada por colaboradores da
UniSER e da Universidade de Brasília (UnB). Mesmo de forma online, os representantes da equipe da
UniSER puderam sentir a a energia da torcida.

A torcida fez um show à parte no chat ao vivo! A equipe trabalhou junto o tempo
todo. Cansamos juntos e tivemos uma vitória juntos. A harmonia da equipe foi
tão natural quanto a luz do dia. Não há como dizer que a ideia/trabalho foi de
um ou de outro porque pensamos e construímos tudo em união. Tem a cara de
todos nós no projeto. Cada um com sua habilidade diferente fez o 3-Touch SOS
ficar mais bonito”, relataram os integrantes da equipe UniSER.
 

  Não há dúvidas que esse hackaton contou com um grupo intergeracional e nossas alunas egressas
contribuíram de forma ímpar para o bom resultado. Reforçamos a ideia de que sempre podemos nos
reinventar e nos desafiar a navegar por mares desconhecidos, uma vez que você pode ser
surpreender com suas conquistas. E nós da UniSER damos os parabéns aos participantes e
incentivamos que cada um de vocês, nossos leitores, participem de eventos de tecnologia e inovação e
façam história!
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    Abril é o mês em que a cor azul ganha um
significado especial. Isto porque o mês é dedicado
à conscientização do Autismo. O A Organização das
Nações Unidas (ONU) definiu o dia 2 de abril como
sendo o Dia Mundial de Conscientização do
Autismo.
  O transtorno do espectro autista (TEA), conhecido
como autismo, é uma condição neuropsiquiátrica
que se caracteriza principalmente por interações
sociais únicas, formas distintas de aprendizagem,
dificuldades típicas de comunicação, entre outros
fatores. O TEA inicia na infância e tende a persistir
na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos
casos, as condições são aparentes durante os
primeiros cinco anos de vida. 
  Indivíduos com transtorno do espectro autista
frequentemente apresentam outras condições
concomitantes, incluindo epilepsia, depressão,
ansiedade e transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH). O nível de funcionamento
intelectual em indivíduos com TEA é extremamente
variável, estendendo-se de comprometimento
profundo até níveis superiores. 

SAÚDE E BEM-ESTAR

  A fita símbolo do autismo é formada por peças
de quebra-cabeça em quatro diferentes cores,
representando a neurodiversidade. O quebra-
cabeça foi definido como símbolo do transtorno,
por representar sua complexidade, diversidade e
muito o que ainda é preciso descobrir a respeito
do TEA. 

Referências:
www. conselho.saude.gov.br
www.gov.br
www.brasil.un.org
www.paho.org
www.canalautismo.com.br
www.planalto.gov.br

ABRIL AZUL: 
MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

 

http://www.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/


  Estamos no mês da Páscoa, uma data de
reflexão, oração e renovação. Para
aproveitar este momento ao lado da
família e das pessoas especiais, que tal
decorar o seu lar? A arquiteta Thays Nunes
traz algumas dicas para você deixar sua
casa aconchegante e no clima de Páscoa.
Confira!
 
  Os coelhos e os ovos representam
fertilidade, esperança e nascimento, por
isso, são os símbolos da Páscoa. Já as
flores combinam com todas as ocasiões e
trazem um ar delicado ao ambiente. Para
compor um arranjo, você pode misturar
estes elementos em um cesta, o visual
ficará incrível e pode ser usado para
decorar a sala ou até mesmo como um
centro de mesa para o almoço em família.
Outra dica bacana são as guirlandas.
Apesar de serem mais comuns na época de
Natal, elas podem ser usadas em qualquer
época do ano, pois representam
prosperidade e simbolizam boas-vindas aos
convidados. Você pode utilizar alguns
galhos secos e os demais elementos para
produzir a sua guirlanda de Páscoa!

DECORAÇÃO PARA A PÁSCOA
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Thays Nunes 
Arquiteta e Urbanista



CAMINHO DOS PÁSSAROS
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Para darmos início a este espaço de dicas culturais,
apresentamos o livro "Caminho dos Pássaros". A
obra foi escrita pelo aluno egresso da unidade
Ceilândia I da UniSER, Francisco de Assis dos Santos.

DICA CULTURAL

  Em uma viagem incrível o autor mergulha no
universo interior e descobre o caminho dos
pássaros. A experiência relata mais que um
trajeto seguido a pé. Trata-se de uma jornada de
revelações, onde pulsa a vida que se estabelece
entre a dura realidade dos limites da carne e a
liberdade que as privações oportunizam ao
espírito.
    Homem e natureza comungam a harmonia das
descobertas tendo como principal som o silêncio
e o sussurro dos pássaros. O caminho é
construído não somente pelo asfalto duro e
quente, mas pelo encanto das margens que o
circundam, na rota da viagem solitária realizada
pelo autor de Belo Horizonte à Brasília.
  A peregrinação proporcionou a plenitude da
integração com os elementos vitais e tudo que
deles emanam. Corpo e alma se misturam a água
dos riachos, ao azul do céu, ao verde das matas
e ao gemido do vento e das aves, aguçando os
sentidos, sem que houvesse protagonistas, todos
unos como notas musicais orquestradas pelo
universo. Relação estreita que entremeia a figura
de águias, gaviões, carcarás, urubus, e
andorinhas que riscam o céu e fazem surgir uma
nova face na lâmina do espelho d’água.
    E assim se constrói um novo homem, que traz
no espírito mais que as marcas dos sofrimentos
experenciados pela vida. Então o mundo passa a
ganhar outro sentido aos olhos e ao coração que
vê nos pequenos gestos significados muitas vezes
invisíveis aos que não se permitem o
aprendizado. Esta obra é, portanto, um convite
ao leitor para desfrutar do caminho dos
pássaros. Para isso há que se utilizar o olhar da
contemplação, que vai permitir mais do que ler
para perceber, enxergar ou compreender, vai
permitir o sentir, o ver além.

SOBRE O LIVRO: 

Francisco (in memoriam), foi
aluno da primeira turma da
UniSER. 



    Esta é uma receita da minha família e o
segredo da vovó Joana para que fique saboroso e
não fique seco, é o equilíbrio no tempero e uma
boa regada de azeite. O acompanhamento pode
ser uma salada verde e um arroz branco. 

   Para aproveitar o almoço de Páscoa, nada mehor
do que uma saborosa receita de família. A receita
de hoje é da egressa da primeira turma da
Candangolandia e atual coordenadora do Polo da
Candanga e professora de vivência de artesanato
na UniSER, Cleunice Pereira de Castro. 

BACALHAU AO FORNO
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INGREDIENTES: 
 500g de bacalhau 
 3 cebolas em rodelas
 3 tomates em rodelas
 6 batatas em rodelas 
 1 pimentão vermelho em rodelas  1 pimentão verde em rodelas  10 azeitonas verdes

 1/2 xícara de azeite 

MODO DE FAZER:
  Em um recipiente, coloque o bacalhau com água por 24horas (sempre tocando a água) para tirar o excesso desal.

 No dia seguinte, lave o bacalhau e coloque em umapanela com água e leve ao fogo. Deixe ferver por um uns3 minutos (não deixando cozinhar muito). Espalhe obacalhau em um refratário em camadas, os pimentões, acebola e azeitona. Por último espalhe o azeite e salsinhapor cima e leve ao forno por 30 minutos.
 Bom apetite!

 Cleunice Pereira de Castro 
Cleunice, conta que a receita é um sucesso

entre seus 7 filhos e 10 netos
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Participe da newsletter! Envie sua história, sua
receita, sua foto ou sugestão de assunto para o
e-mail: unisercomunica@gmail.com
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ANOTA AÍ
Ceilândia I

Margô Karnikowski e Kerolyn Ramos

Ceilândia III

Aula inaugural Ceilândia
II

Estamos com vagas abertas para as novas
turmas de 1/2022 até 3 de abril! Se Inscreva em
nosso site na aba de Editais > Edital 2/2022

15 de abril - Paixão de Cristo

16 de abril - Aniversário da UniSER - 7 anos

17 de abril - Páscoa

21 de abril - Aniversário da UnB - 60 anos

28 de abril- Dia da Educação

   https://www.uniserunb.com/edital-n-2-2022

Datas importantes

mailto:unisercomunica@gmail.com

