
 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA UNIVERSIDADE DO 

ENVELHECER - UNISER DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
Modalidade: Extensionista. 

 
 
EDITAL N.º 02/2017, 13 de Agosto de 2017. 

 
 

UniSer/UnB Unidade Ceilândia 
 

 
A Universidade de Brasília torna pública a condição de habilitação às vagas para 

ingresso no Programa de Extensão: Universidade do Envelhecer - Uniser/UnB na 

modalidade de: Extensionista. Os locais são: Ceilândia, Candangolândia, Riacho Fundo I, 

Asa Norte (Darcy Ribeiro), Estrutural e Taguatinga. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

No processo seletivo de que trata este Edital poderão se inscrever: 

a) Universitários vinculados à universidade de Brasília (Todos os semestres); 

b) Pessoas com disponibilidade de horário (Segundas, Terças, Quartas, Quintas e 
Sextas feira) das 14h às 17h30 para as aulas, bem como para atividades de cunho 
extracurricular que poderão ocorrer inclusive aos finais de semana. 

c) Pessoas interessadas pela temática da gerontologia; 

d) Pessoas compromissadas, comprometidas e responsáveis; 

1.1.1. Este Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e será realizado nas 

seguintes etapas: 

a) Abertura e divulgação do Processo Seletivo para novos Extensionista; 

b) Preenchimento da ficha de inscrição online (13/08/2017 a 19/08/2017); 

c) Convocação dos candidatos para a entrevista (20/08/2017); 

d) Entrevistas presenciais. (26/08/2017) 

e) Divulgação dos resultados. (27/08/2017) 

O preenchimento das vagas ocorrerá de acordo com os critérios estabelecidos nas 

disposições preliminares. 



2. DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deste Processo Seletivo poderão ser realizadas através do link que será 

divulgado no período de 13 de agosto a 19 de agosto de 2017. 

Serão aceitas inscrições somente pela ficha online. 

Não serão aceitas inscrições por fax, correspondência ou por e-mail. 

As informações prestadas no Formulário de Inscrição online serão de inteira 

responsabilidade do candidato. A Uniser/UnB reserva-se no direito de excluir do Processo 

Seletivo o candidato que não preencher o formulário de forma completa, correta e legível 

e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

Não será efetivada a inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste 

Edital. 

A inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento das presentes instruções e a 

tácita aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas no 

Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 

específicas para a realização do Processo Seletivo, acerca dos quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

 
 

 
3. DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO 

Será indeferida a inscrição: 

a) Efetuada fora do período de 13 de agosto a 19 de agosto de 2017; 

b) Cujo Formulário de Inscrição esteja preenchido de forma incompleta, incorreta, ou em 

desacordo com qualquer requisito deste Edital;  

No dia 20/08/2017 os selecionados receberão um e-mail de convocação para a entrevista. 

Essas informações também estarão disponíveis no site: www.uniserunb.com.br 

 

4. OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA SELEÇÃO 

Após a divulgação das inscrições deferidas nos locais mencionados neste edital, os 

candidatos convocados para entrevista devem comparecer à Universidade de Brasília – 

Campus Ceilândia na data 26/08/2017. 

http://www.uniserunb.com.br/


4.1.1. Os candidatos aprovados na entrevista receberão um e-mail contendo as instruções 

para efetuar o vinculo com o programa. 

Não serão aceitas inscrições de candidatos que não estejam na lista de inscrições 

deferidas; 

Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer à entrevista; 
 
 
 

5. DAS VAGAS 

As vagas de que trata este Edital serão alocadas da seguinte maneira: 

a) 5 vagas para Ceilândia (FCE); 

b) 5 vagas para Candangolândia (Administração da Candangolândia; 

c) 5 vagas para Riacho Fundo I(Igreja São Domingo Sávio) ; 

d) 5 vagas para Asa Norte (Darcy Ribeiro) 

e) 5 vagas para Taguatinga; 

f) 5 vagas para Estrutural; 

g) Serão disponibilizadas 30 vagas para ao todo. 
 

OBS: Entre parênteses estão os locais onde existem turmas do Programa Uniser. 
 
6. Benefícios do Extensionista 

 
6.1 – Dentre os benefícios do Extensionista, estão: 

 
a) Horas de extensão para o currículo; 

 
b) Possibilidade de ingressar no projeto de iniciação cientifica (Pibic); 

 
c) Ter contato intergeracional com os alunos (as) do programa UNISER; 

 
d) Oportunidade de adquirir conhecimentos e experiências com a temática da 

gerontologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Atribuições do Extensionista 

7.1 Este processo seletivo será para o ingresso de Extensionista no programa Uniser; 

7.2 Para que o aluno (A) receba as horas de extensão, este deve cumprir o quantitativo de 20 

horas semanais de atividades no programa; 

7.3 A Uniser/UnB se diferencia pelo sistema curricular dinâmico, que respeita a cultura 

local, fazendo com que o acadêmico tenha a possibilidade de conhecer a 

interdisciplinaridade da gerontologia, abordando em suas diversas áreas. 

7.4 Dentre as atribuições, estão: 

a) Apoio didático – Auxiliar os professores durante as aulas ministradas para os alunos 
do programa; 

b) Comunicação – Cuidar dos meios de comunicação do programa como: E-mail, site, 
Facebook, dentre outros; 



c) Secretaria – Executar atividades relacionadas a organização, burocracia e 
manutenção das informações do programa nos sistemas pertinentes; 

d) Brinquedoteca (Exclusivo da Candangolândia) – Cuidar das atividades relacionadas à 
Brinquedoteca bem como manter a organização do local; 

 
 

 
8. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS, DATA E ETAPAS 

DATA  

13/08/17 Publicação do Edital 

13/08/17 a 19/08/17 Período de Inscrição online 

20/08/17 
Convocação para entrevista 

26/08/17 Entrevista Presencial 

27/08/17 Resultado da Seleção. 

28/08/17 Aula inaugural do Programa Uniser na Ceilândia (Obrigatório 
para todos os selecionados) 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Visando ao melhor desenvolvimento do processo, a UniSer/UnB poderá modificar o 

presente Edital. Quaisquer modificações, se necessárias, serão amplamente divulgadas 

e se farão de acordo com a legislação vigente; 

A inscrição do candidato implica a aceitação das condições de realização do Processo 

Seletivo e das decisões que, nos casos omissos, possam ser tomadas pela UNISER; 

Será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato classificado 

que tenha participado do Processo Seletivo mediante apresentação de documentos ou 

declaração de informações falsas; 

Os casos omissos serão resolvidos pela UniSer/UnB. 
 
10. MAIS INFORMAÇÕES 

Site da UniSER- www.uniserunb.com.br 

Site da UnB- www.unb.br 

Facebook UniSER: www.facebook.com/UNISERUNB 

E-mail: uniserunb@hotmail.com 
 

 

Brasília-DF, 13 de Agosto de 2017. 
 

 
Profa.Dra. Silvana Schwerz Funghetto 

Gestora da UniSer/UnB 

http://www.uniserunb.com.br/
http://www.unb.br/
http://www.facebook.com/UNISERUNB
mailto:uniserunb@hotmail.com
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