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   Fundada em 1962, a Universidade de Brasília
(UnB) celebrou, no dia 21 de abril, seus 60 anos.
Nestas seis décadas de história, a UnB honra a
missão de produzir, integrar e divulgar
conhecimento, formando cidadãos comprometidos
com a ética, a responsabilidade social e o
desenvolvimento sustentável, sendo “uma
universidade inovadora e inclusiva, comprometida
com as finalidades essenciais de ensino, pesquisa e
extensão”. 
   Fazer parte da história dessa Universidade e
contribuir para tornar realidade uma missão tão
nobre quanto a da UnB é uma conquista para todos
que participam do Programa educativo de
extensão da Universidade do Envelhecer (UniSER).
Representa a possibilidade de fazermos uma
diferença genuína na sociedade e buscarmos cada
vez mais propor ações integrativas e inclusivas de
educação, afinal, é por meio delas que, de fato,
formaremos cidadãos comprometidos com a
melhoria do nosso país. 
     A UniSER, que teve início em 16 de abril de 2015,
é um dos maiores programas de extensão da UnB e
une os pilares de ensino, pesquisa e extensão em
sua proposta, se constituindo em uma tecnologia
social inovadora, consonante com a missão da UnB.
Ao recebermos uma UnB “idosa”, com seus 60 anos,
reforçamos o importante papel que ela tem no
incentivo de uma universidade que trabalha a
serviço e com a comunidade, respeitando a
diversidade e acolhendo a todos
independentemente da idade, de modo a
conformar um ecossistema diverso por onde
circulam diferentes saberes. 
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   Neste mês de aniversário, a UniSER tem a
grata satisfação de agradecer a UnB, uma das
melhores universidades do país, pelo
acolhimento a esse programa ao longo de seus
7 anos de existência, em especial, a Reitora,
Drª. Márcia Abrahão, a Decana de Extensão,
Drª. Olgamir Amâncio e ao Diretor da Faculdade
de Ceilândia, Dr. João Paulo Chiaregato, por
não medirem esforços para apoiar nosso
trabalho e tornar o sonho de disponibilizar aos
idosos a oportunidade de estar conosco na
construção de saberes. Assim, a nossa
universidade mais uma vez protagoniza a
cultura da paz por intermédio da
intergeracionalidade, promovendo um dos
importantes pilares da educação: aprender a
viver juntos. 
 

 
 

MENSAGEM DA UNISER

 Arte: Secom UnB
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   Resultado do sonho e do trabalho
de educadores como Darcy Ribeiro e
Anísio Teixeira, a UnB é considerada
uma universidade transformadora,
sendo a diversidade cultural,
presente em seus quatro campi, uma
de suas características marcantes.
Além disso, a pluralidade, aliada à
busca permanente por soluções
inovadoras, move a produção
científica e o cotidiano da instituição,
tornando-a uma das melhores do
país na formação de pessoas no
ensino, na pesquisa e na extensão.
  

MENSAGEM DA UNISER

História da UnBHistória da UnB

Arte: Luísa Reis/Secom UnB

Arte: João Paulo Parker/Secom UnB

   Nestes 60 anos foram muitos histórias e conquistas e, para marcar esta data especial, a edição 27
da revista Darcy, revista de jornalismo científico e cultural da UnB, apresenta reportagens,
fotografias e relatos de personagens que passaram pela universidade. O conteúdo completo pode
ser conferido em: www.revistadarcy.unb.br  

http://www.revistadarcy.unb.br/


A UNISER

    É uma alegria muito grande celebrar mais
um ano da UniSER. Este programa educativo
que possibilita conhecer essa fase maravilhosa
que é a velhice. Que permite que os alunos
façam novas amizades, vivenciem o amor,
vivenciem a caridade, e façam coisas
inacreditáveis. É lindo ver que, por meio das
vivências no programa, as pessoas passam a
acreditar mais em si, entendem-se como ser,
sentem-se vivos e passam a amar ainda mais
a vida”, comemora a coordenadora fundadora
do programa UniSER e docente da UnB, Profª.
Drª. Margô Gomes de Oliveira Karnikowski.

UNISER COMPLETA 7 ANOS DE UMAUNISER COMPLETA 7 ANOS DE UMA
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   Desde 2015, o dia 16 de abril tornou-se um dia
ainda mais especial. Isto porque celebramos o
aniversário da Universidade do Envelhecer
(UniSER). A data marca o início de um lindo
trabalho que vem transformando a vidas de
muitas pessoas.
  A UniSER é um programa de extensão da
Universidade de Brasília (UnB), que nasceu de um
intercâmbio de tecnologia social com a
Universidade Federal do Tocantins (UFT), através
do Universidade da Maturidade (UMA/UFT). A
turma pioneira de Brasília-DF foi a unidade
Ceilândia que certificou 58 alunos e proporcionou a
valorização do ser, do aprender e do ensinar, com
direito a certificação com beca e uma grande
festa de final de curso. 
  A história da UniSER se baseia na luta e
dedicação de diversos colaboradores e parceiros,
muitos que continuam conosco há mais de 7 anos,
e partir daí o programa expandiu para mais 11
regiões administrativas do Distrito Federal até
presente momento e certificou mais de 600 alunos,
com o sonho de difundir para todas as demais.
   Em razão da pandemia, as aulas estão sendo
ministradas de forma online, mas sempre com o
mesmo propósito de contribuir para o despertar
de um envelhecimento alicerçado na valorização
do ser, do aprender e do ensinar. A UniSER valoriza
a convivência e o aprendizado em grupo, além da
integração entre a comunidade acadêmica e os
idosos inseridos no âmbito do programa.
 

O PROGRAMA UNIVERSIDADE DO ENVELHECER JÁ
TRANSFORMOU A VIDA DE CENTENAS DE PESSOAS
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 Profª. Drª. Margô Gomes de Oliveira Karnikowski
Coordenadora Fundadora do Programa UniSER 

e docente da UnB

Foto: Luis Gustavo Prado/Secom UnB
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Nestes 7 anos, a UniSER vem cumprindo 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. Por isso, hoje, além de
celebrarmos mais um ano desta linda história,
queremos agradecer a todos que acreditam e
ajudam a tornar este projeto uma realidade que faz
a diferença na vida de tantas pessoas.
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Não foi por acaso que as cores verde e amarelo
foram escolhidas para representar a UniSER. Elas
foram uma inspiração dos famosos ipês amarelos de
Brasília, que simbolizam alegria e vida, mesmos
significados que motivam alunos, egressos,
professores, colaboradores, voluntários e parceiros,
a acreditarem no programa. Este trabalho conjunto
já possibilitou que cerca de 900 alunos, com 45 anos
ou mais, fossem formados pelo programa e
recebessem o título de Educadores Políticos Sociais
em Gerontologia. Uma formação que vai muito além
do certificado, pois ela ensina que nunca é tarde
para aprender e se reinventar. Ensina que
envelhecer é um ato de amor.



   A UniSER é uma construção coletiva de educação, dedicada,
principalmente, às pessoas que tem interesse em entender como nós
viveremos essa fase maravilhosa que é a velhice. Agradeço a todas as
pessoas que fazem da UniSER o que ela é hoje.
Margô Gomes de Oliveira Karnikowski
Fundadora e Coordenadora Geral da UniSER

    A UniSER significa solidariedade, amor, cooperação, amizade, educação...
É vida que renasce com olhar fraterno. É ser a nossa melhor versão. Isso,
para mim, é a UniSER.
Kerolyn Ramos Garcia
Coordenadora Executiva da UniSER

  A UniSER representa novos recomeços, novas oportunidades de
aprendizado. A ressignificação de como envelhecer. É uma proposta incrível
da forma como ela acontece. Tudo que ela tem feito pelos idosos que já
passaram por ela e, também, pelos profissionais que ajudam a executar
essa proposta tão magnificamente como ela é feita. Muito obrigado a todos
e parabéns para a UniSER!
Leonardo Lourenço
Equipe de Comunicação da UniSER

     Defino a UniSER como uma grande família, a qual ela tem um potencial
muito grande de promover mudança na vida das pessoas, dos idosos e de
todos nós também e promover esse encontro intergeracional.
Dyego Ramos Henrique
Equipe de Comunicação da UniSER

O QUE A UNISER REPRESENTA PARA VOCÊ?O QUE A UNISER REPRESENTA PARA VOCÊ?
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  Para registrar mais um ano deste trabalho tão especial que é desenvolvido na Universidade do
Envelhecer (UniSER), a equipe de Comunicação produziu um vídeo com depoimentos que pode ser
conferido no canal do Youtube:  Portal Uniser UnB. Confira alguns depoimentos:



    A UniSER representa para mim o conhecimento, a sabedoria, um olhar
diferente sobre o mundo do idoso, com amor e respeito. A UniSER é uma
bênção em nossas vidas. Parabenizo-a pelo aniversário e pelos profissionais
competentes e muito atentos que ela tem. Valeu UniSER!
Carmem Aurora do Nascimento
Egressa – Taguatinga 2017

     A UniSER está contribuindo muito para o conhecimento da comunidade,
com informações sobre saúde, gerontologia, lazer, artes, cidadania, direito,
e outras culturas mais. Eu tiro o chapéu para a UniSER e para todos os
professores e colegas da UniSER. Meus parabéns!
Algecira Castro do Amaral
Egressa – Asa Norte 2020

   Com a UniSER adquiri novos conhecimentos através de matérias
estudadas. Passei a encarar a velhice com naturalidade e até com humor.
Comecei a buscar mais meus direitos e a cuidar mais da minha saúde,
melhorando a alimentação e praticando a atividade física com maior
frequência. Fiz muitas amizades que pretendo levar para sempre! A UniSER
para mim representa um Oásis no deserto da pandemia de Covid-19.
Lenir Santos
Egressa – Guará 2020

      A UniSER para mim é liberdade de escolha. A UniSER me levou a descobrir
novos caminhos. A UniSER é portas abertas para o mundo da sabedoria. Muito
obrigada, UniSER!
Maria José
Egressa – Asa Norte 2018

      A UniSER é a constituição de tudo que a gente deseja. É uma família.
Cleonice Pereira de Catro
Egressa -Candangolândia 2017
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Cuide da sua mente
Para manter sua mente saudável, assista um bom
filme, saia para conversar com as amigas, se
divirta, busque aquilo que te faz bem.   A saúde
mental também requer atenção pois, diante de
todos acontecimentos da vida, precisamos
aprender a lidar com as emoções. Procure ajuda
sempre que precisar. 

SAÚDE E BEM-ESTAR

  DICAS PARA O BEM-ESTAR DAS MAMÃESDICAS PARA O BEM-ESTAR DAS MAMÃES   
   A maternidade é uma experiência única na vida da mulher. É na maternidade que se descobre
um dos lados mais sensíveis do amor incondicional. Os passos dos filhos muitas vezes guiam os
passos das mães na medida em que elas buscam acolhe-los em suas necessidades. No entanto,
há um importante vínculo que não pode ser esquecido: o amor por si e o autocuidado. Confira as
dicas para viver com saúde e bem estar:

Cuide do seu corpo
Cuidar da saúde física é fundamental para ter
qualidade de vida. Por isso, mantenha uma
alimentação saudável e procure dedicar algum
tempo para praticar exercícios físicos. Além de
prevenir doenças, você irá sentir mais disposição
e bem-estar!

Descubra a felicidade nas pequenas
coisas
A felicidade é o grande remédio da longevidade,
por isso, não coloque-a em segundo plano. Faça
o que você gosta e esteja com pessoas que te
fazem bem. Na correria do dia-a-dia, muitas
vezes, esquecemos que a felicidade está na
simplicidade. Lembre-se de agradecer e
valorizar as pequenas conquistas.

https://www.psicologoeterapia.com.br/blog/psicologo-ajuda-emocional/como-vai-sua-saude-mental/


   Todos os dias, centenas de vidas são perdidas
no trânsito e a única maneira de reverter estes
dados é com a conscientização de todos. Com
este objetivo, o Movimento Maio Amarelo foi
criado para chamar a atenção para o alto índice
de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.
A intenção é promover, durante o mês de maio,
uma ação de segurança viária coordenada entre
o poder público e a sociedade civil. A nona edição
do movimento tem como tema: “Juntos salvamos
vidas”.

MAIO AMARELOMAIO AMARELO
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Fontes:
www.maioamarelo.com
www.detran.df.gov.br
www.gov.br 9

Programação especial detran-df

Realização de ação educativa no estacionamento
do Detran-Sede, com a participação de escolas
públicas e particulares, além da comunidade, com
foco no tema Juntos Salvamos Vidas. Local:
Detran Sede em Brasília

Cidade da Segurança Pública CSP/Sobradinho
com ações educativas e palestras direcionadas
aos pedestres, ciclistas e condutores sobre os
procedimentos de segurança na via pública.
Local: Detran Sobradinho I

Projeto Coletivo Responsável com foco na
orientação aos cuidados necessários na circulação
dos ônibus coletivos nos seus trajetos diários. 
Local: Detran Riacho Fundo

3 E 4 de maio - 9h às 17h

5 de maio- 18h às 20h30

4, 5, 6 e 7 de maio - 8h às 12h

Ação educativa direcionada ao público em
geral, em especial às mães condutoras, com
orientações sobre os procedimentos de
segurança nas vias públicas.  
Local: Detran Sobradinho II

7  de maio - 8h às 13h

Projeto Bike em Dia com foco na orientação
aos cuidados essenciais do ciclista no trânsito
e na manutenção preventiva da Bicicleta
abordando o tema: Juntos Salvamos Vidas.
Local: Detran Ceilândia/Samambaia

4 de maio- 18h às 20h30

Mais informações: www.detran.df.gov.br

http://www.detran.df.gov.br/


15º Salão do Artesanato: Raízes Brasileiras
Data: 04 a 08 de maio
Local: Área de eventos do Pátio Brasil Shopping – Brasília DF
Descrição do evento: Exposição de peças de artesanato dos
26 estados brasileiros e do Distrito Federal na Arena de
Eventos do shopping Pátio Brasil. A 12º edição do Salão do
Artesanato é uma boa oportunidade para conhecer melhor a
produção artesanal brasileira.

Brasilidade Pós-Modernismo
Data: áté 5 de junho
Local: Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB)
Descrição: A exposição Brasilidade Pós-Modernismo chega ao
CCBB Brasília de 5 de abril e 5 de junho de 2022, com o
objetivo de celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna
de 1922 e lançar luz aos traços, remanescências e conquistas
que o movimento trouxe, no decorrer dos últimos 100 anos, às
artes plásticas do Brasil e refletir, a partir da atualidade,
sobre um processo de rever e reparar este contexto.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL
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Vamos Passear – BRASILPREV
Data: 15 de maio
Local: Estacionamento 9 – Parque da Cidade – Brasília, DF
Descrição do evento: Focado na inclusão, o circuito dá
oportunidade para que toda a família possa participar.
São diferentes modalidades (caminhada, skate, patins e
bicicleta), com diferentes percursos e distâncias. Além
disso, é voltado também para pessoas com deficiência
intelectual ou cognitiva.

Festival Rock Brasil 40 anos
Data: 12de maio a 03 de junho (quintas e sextas)
Horário: 19h30min
Local: CCBB Brasília - SCES, Trecho 2 – Brasília-DF Teatro
Inteira: R$ 30,00 | Meia: R$ 15,00
Ingressos à venda na bilheteria ou site www.eventim.com.br

https://www.eventim.com.br/


      No Maranhão tem uma folha chamada vinagreira,
que é tipo uma couve, mas é meio azedinha. Esta
folha contém ferro e, por isso, minha mãe comprava
bastante e gostaria que a gente comesse, mas
ninguém gostava. Como nós gostávamos muito de
purê de batata, ela disse: “agora vou fazer um purê
verde”! Então, ela teve que inventou um prato e
colocou o nome de Quibabo, que fica igual um purê,
muito saboroso! Minha mãe faleceu cedo e, hoje, eu
sou formada em gastronomia porque minha mãe era
expert na cozinha. Quando ela faleceu, me abalou
muito e uma forma de eu me sentir melhor foi
cozinhando. É terapêutico pra mim e, hoje, eu vivo
disso”, relembra com carinho a filha da dona Maria
José e egressa da UniSER, Adelia Oliveira.

   Cozinhar é uma das formas demonstrar afeto por
alguém. Talvez seja este o segredo pelo qual a
comida da mamãe sempre tem um sabor especial.
Cada mãe tem o seu jeitinho e o seu segredinho na
cozinha, mas todas com uma coisa em comum: o
amor! No Brasil, o Dia das Mães é sempre
comemorado no segundo domingo do mês de maio e,
para tornar a data ainda mais especial, a egressa da
UniSER, Adelia Oliveira, compartilhou conosco sua
história inspiradora e a receita que aprendeu com
sua mãe, Maria José. Uma linda homenagem!

QUIBABOQUIBABO   

INGREDIENTES: 
10 quiabos
1 Abóbora média (300 gramas)
1 Folha de vinagreira
3 Dentes de alho
1 Cebola média
1 Pimentão
1 Cheiro-verde
1 Molho/extrato de tomate
Azeite

MODO DE FAZER:
Corte o quiabo, a abóbora, a cebola, o pimentão e o
cheiro verde em pedaços pequenos e amasse os 3
dentes de alho. Refogue todos os itens cortados no
azeite com duas colheres bem cheias de molho ou
extrato de tomate. Após refogar os ingredientes, cubra
com um copo de água até as verduras cozinharem. Após
cozinharem, reserve. Remova os “talos” da vinagreira e
cozinhe por 5 minutos, apenas para dar uma “muchada”
na folha. Quando as verduras estiverem cozinhas e tiver
um caldo, acrescente a vinagreira e o sal é a gosto.
Depois de misturar a vinagreira com as verduras
cozidas, leve ao liquidificador e bata até ficar tudo bem
batido. Nesse momento você pode acrescentar uma
cebola crua picada para bater junto com a mistura.
Depois de passado pelo liquidificador, leve a mistura ao
fogo novamente para ferver e assim virar o purê. Para
acompanhar: arroz de carne, arroz branco ou com uma
carne assada. 
Bom apetite!
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 Adelia Oliveira e sua mãe Maria José

Foto: arquivo pessoal

Foto: arquivo pessoal

(PURÊ DE QUIABO, ABÓBORA E FOLHA DE VINAGREIRA)
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ANOTA AÍ:

1 de maio - Dia do Trabalho

1 de maio - Dia da Literatura Brasileira

8 de maio - Dia das Mães

15 de maio - Dia Internacional da Família

22 de maio - Dia do Abraço

Datas importantes

Aniversário UniSER 2016

Aniversário UniSER 2016

Aniversário UniSER 2018

Aniversário UniSER 2019

mailto:unisercomunica@gmail.com

