CANCELAMENTO DA SIMULAÇÃO 2020
Prezados futuros simulantes,

É de conhecimento geral que, tradicionalmente, o Projeto Politeia realiza suas edições no mês
de julho, período de recesso parlamentar estabelecido pela Câmara dos Deputados. Contudo,
conforme anteriormente mencionado, também em nota oficial, devido à pandemia ocasionada
pela Covid-19 e todas as recomendações de isolamento social estabelecidas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), a edição 2020 - 15ª legislatura - da simulação havia sido adiada,
sem data definida para realização.

Com todos os desdobramentos ocasionados pela pandemia, incluindo a suspensão total das
atividades acadêmicas da Universidade de Brasília (Decreto nº 40.583, de 1º de abril de
2020), informamos, definitivamente, o cancelamento da edição 2020 da simulação,
tornando público que não existe a possibilidade de realização desta durante o recesso
parlamentar do início do próximo ano. Atualmente, estamos no processo de preparação para a
Simulação 2021, a princípio prevista para o recesso parlamentar do meio do ano, em julho.

Para que a simulação aconteça, anualmente, entregando a excelência já esperada pelo público
do Politeia, contamos com a parceria da Câmara dos Deputados e também com uma
preparação de meses de antecedência. No momento, retomamos as nossas atividades de
preparação remotamente, empossando uma nova Gestão e capacitando os nossos membros à
distância. Jamais colocaríamos em risco a saúde de nossa Gestão ou de qualquer outra pessoa
envolvida com o projeto, sejam os estudantes da UnB, os servidores da universidade e da
Câmara dos Deputados ou ainda, os mais de 200 estudantes que participariam do nosso
evento.

Por último, pedimos a todos que continuem depositando confiança em nosso Projeto, que nos
permitam continuar fazendo parte da sua trajetória acadêmica e que acima de tudo, tenham
paciência e compreensão com a situação atual, pois ela é passageira. Além disso, pedimos a
todos que tomem os cuidados necessários, respeitando o isolamento social e as medidas de
segurança, para evitar ao máximo o prolongamento da pandemia.
No mais, estejam certos de que todas as informações serão divulgadas exclusivamente por
meio

das

nossas

redes

sociais.

Colocamos

nosso

e-mail

(contatopoliteiaunb@gmail.com) à disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Com os mais sinceros votos de saúde,

Cordialmente,

Amanda Salgado e Vinícius Ruiz
Coordenadores Gerais do Projeto Politeia - Edição 2021

institucional

