
 
 

 

COMUNICADO SOBRE AULAS EM MODALIDADE REMOTA 

 
A Universidade do Envelhecer (UniSER), da Universidade de Brasília (UnB), informa 
que, a partir de 05 de outubro, irá retomar as atividades disciplinares do Curso de 
Educador Político Social em Gerontologia para os estudantes dos polos Asa Norte 
(Darcy Ribeiro), Candangolândia, Ceilândia, Estrutural, Guará, Taguatinga e 
Samambaia DE FORMA REMOTA, por meio do aplicativo online Google Meet.  
 
A decisão da retomada das atividades ocorreu com base na confirmação, via telefone, 
da adesão de, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos alunos de cada um dos polos 
citados. Para os estudantes que o contato não foi possível, a UniSER pede que entrem 
em contato pelo e-mail uniser.unb@gmail.com para formalizar sua matrícula na 
modalidade remota.  
 
Todos os estudantes da UniSER terão acesso à capacitação referente à plataforma 
Google Meet para que possam acessar as aulas. As aulas de capacitação, irão ocorrer 
de 23 a 25 de setembro, via Facebook, na página Portal da UniSER - UnB, de 15h às 
16h30. A UniSER tem ciência de que será uma grande adaptação para estudantes, 
equipe e professores. Em função deste cenário, a Coordenação Geral estabelece que 
o início das aulas ocorrerá com duas semanas de ambientação. 
 
Os alunos dos polos de último semestre (Candangolândia, Ceilândia e Taguatinga) que 
não aderiram à modalidade remota serão realocados para uma turma mista, de alunos 
remanescentes dos três polos, que será ofertada de modo presencial quando possível, 
sem previsão de data início e local de realização. 
 
Os alunos dos polos Guará, Asa Norte e Samambaia que optaram por não aderir à 
modalidade remota terão suas matrículas na UniSER canceladas e, se desejarem 
futuramente ingressar no Curso de Educador Político Social em Gerontologia, terão de 
aguardar novo edital da UniSER para refazer suas matrículas, sem garantia de reserva 
de vagas. 
 
A UniSER ressalta que, a partir do momento em que for seguro, diante do quadro da 
Pandemia da Covid-19, as aulas irão retornar à modalidade presencial dando 
continuidade aos trabalhos e ao calendário iniciado de forma remota. A coordenação 
leva em consideração os posicionamentos dos órgãos oficiais de saúde (Organização 
Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde do Distrito 
Federal), recomendações da Universidade de Brasília e as medidas adequadas a serem 
tomadas conforme cada fase da Pandemia. 
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