


Prezados/as,  

 

Estamos chegando com um Informadxs repleto de partilhas e 
convites. Nos dias 9 e 10 de dezembro teremos as defesas de Tra-

balhos de Conclusão. Reafirmamos os convites à participação.  

Além disso, estão apresentados no Informativo mais partilhas 
das produções das atividades acadêmicas e outras participações 
do curso. Muitos processos belamente sistematizados e socializa-
dos. Aguardamos mais partilha até o inicio da próxima semana, 

quando publicaremos o último Informadxs do ano.  

Abraços.  

 

Meni, Cidz e Ju 



ISRAEL DA SILVA ESTIGARRIBIA    https://bit.ly/39NR8ce 

 

ROBERTA STREY DALAROSA        https://bit.ly/33KqkGc 

 

KAREN DOS SANTOS TELLES          https://bit.ly/39FPJ7L 

 

MIRIAM ISABEL REINHARDT          https://bit.ly/37B7UZA 

 

 

LUIS HENRIUE MUMBACH DA SILVA      https://bit.ly/39Jyjaf 



http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1771
http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1770


http://www.ihu.unisinos.br/605348-em-tempos-de-pandemia-repensar-as-cidades-e-as-infancias-direitos-para-quem
http://www.ihu.unisinos.br/605342-bolsonaro-e-o-novo-ciclo-de-devastacao-da-amazonia


ENCONTRO NACIONAL DA REDE BRASILEIRA DE 

 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS  

 

Ocorreu nos dias 2 e 3 de dezembro de 2020 o Encontro Nacional da Rede 
Brasileira de Educação em Direitos Humanos. O objetivo desse encontro foi 
debater e refletir sobre a Educação em Direitos Humanos na América Lati-
na, para promover e articular em rede e contribuir para uma sociedade de-
mocrática, plural, igualitária e com justiça socioambiental. O evento foi 
voltado para militantes, pesquisadores de instituições e organizações sociais 
que desenvolvem ações e estudos sobre educação em direitos humanos no 
Brasil, América Latina e Caribe. No encontro foram discutidas temáticas 
importantes para a luta e defesa dos direitos humanos; houve a homena-
gem a Profa. Margarida Genevois, fundadora da Rede Nacional de Educa-
ção de Direitos Humanos, hoje com 97 anos e, a apresentação do documen-
to orientador das ações da Rede Brasileira de Educação em Direitos Huma-
nos – ReBEDH. A Profa. Rosângela da Silva Almeida compõem o grupo dos 
articuladores da rede no Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com os 
professores Paulo Carbonari e Solon Viola.  
Acesse as discussões do Encontro na íntegra pelo endereço:  

https://www.youtube.com/user/tvunesp  

https://www.youtube.com/user/tvunesp


Live pelo Canal Humanidades/UNISINOS 

 
Título: “O Superendividamento antes e depois da pandemia: uma perspectiva interdisci-
plinar” 
 
No dia 27/11/20 ocorreu a live: O Superendividamento antes e depois da pandemia: uma 
perspectiva interdisciplinar” promovida pelo curso de Serviço Social. O objetivo dessa li-
ve foi fazer um debate sobre o superendividamento, destacando conceitos, legislações 
de proteção, dentre essas o PL 3515/2015, e desdobramentos psíquicos e sociais, situados 
também no contexto da pandemia por Covid-19. Compuseram a live como palestrantes 
as Profas: Rosângela da Silva Almeida, Maria Alice Rodrigues, Edith Salete Prando Ne-
pomucemo e a Psicóloga Denise Valle Machado. A mediadora foi a Profa. Maria Apare-
cida da Rocha Marques. Sobre os aspectos sociais, a Profa. Rosângela da Silva Almeida 
destacou que Temos que fazer uma análise dos aspectos sociais do superendividamento, 
a partir do plano individual e familiar e no plano estrutural. Segundo a Professora, o 
Superendividamento da população brasileiras está relacionado às questões estruturais 
do País, que por sua vez estão atreladas às suas relações econômicas e políticas e, as res-
postas insuficientes das políticas sociais às situações geradas pelas desigualdades. Não 
podemos falar de superendividamento sem entender a relação desigual entre capital e 
trabalho. Sem compreender a concentração de renda e de riqueza e a desigualdade so-
cial. Foi feita uma retrospectiva histórica sobre a relação do/as trabalhadores/as com o 
acesso ao crédito desde a década de 1980 até os dias atuais, destacando a pesquisa rea-
lizada nos documentos do Projeto de Apoio às Famílias em Situação de Superendivida-
mento e a realizada pelo Observasinos na Região. Por fim, Rosângela concluiu que a 
tendência durante e após a pandemia é as pessoas se envidarem cada vez mais para 
poder manter as condições básicas de sobrevivência, e as decorrências da insegurança de 
renda e de adoecimento que não estão sendo acolhidas em sua plenitude pelo Estado.  
Acesse a live na íntegra: -  

https://www.youtube.com/watch?v=LEm4rVGb4kA&feature=youtu.be&ab_channel=HumanidadesUnisinos


https://www.youtube.com/watch?v=vsLul3_78uk&feature=youtu.be&ab_channel=TV247


https://www.facebook.com/FeiravirtualRCJS/photos/a.105210708077735/114774380454701/?type=1&theater


 Ética Profissional em Serviço Social  

 A atividade acadêmica encerrou o semestre com o "Seminário sobre Assistente Social 
no combate ao Preconceito"   inspirado na série de cadernos editados pelo CFESS. Esta 
atividade concluiu o conjunto de conteúdos que foram estudados  durante o semestre. As 
alunas fizeram importantes correlações com suas apresentações e os diversos temas tra-
balhados em nossos encontros, desde os conceitos de moral e ética, liberdade, o homem-
ser de projetos, a historicidade e contextualização da ética na sociedade brasileira, os cin-
co Códigos de Ética do Serviço Social brasileiro,  
ética e práxis profissional, o projeto político 
pedagógico da profissão, análise de diferentes si-
tuações reais a luz do Código de Ética do/a As-
sistente Social de 1993, entre outros. 
Cada aluna escolheu um combate ao precon-
ceito pra estudar e apresentar: 
Amanda Freitas -  O que é o Preconceito? - 
Valessa Alves - Pessoa com deficiência 
Débora Rhoden - Transfobia  -            Patrícia  
Thums- Xenofobia 
Gabrielli Siqueira - O Estigma do Uso das Dro-
gas 
 

Ao final do Seminário a atividade foi avaliada 
pelas alunas como  interessante e importante, 
pois  além de apresentar um assunto que pou- co 
tinham conhecimento, veio a culminar com os 
aprendizados obtidos durante o semestre, 
principalmente em consonância com os princí-
pios do Código de Ética do Assistente Social de 
1993. 



      Pesquisa em Serviço Social II. 

 
A atividade acadêmica de Pesquisa em Serviço Social II, culmina na próxima quinta-
feira, 10/12, com a apresentação na forma de seminário sobre os achados da pesquisa. É 
um momento especial após um ano de estudo e trabalho com o desenvolvimento da in-
vestigação. As alunas estão empolgadas por apresentarem seus resultados. O desenrolar 
do semestre exige a realização da pesquisa seja na forma bibliográfica ou empírica - com 
entrevistas presenciais ou de forma remota -, com análise e tratamento dos dados. O re-
latório de pesquisa contem o desenvolvimento da pesquisa propriamente dita, com as 
análises, os achados e considerações finais. Este momento culmina com uma atividade 
que a aluna conclui, após um processo de aprendi-
zagem do ato de pesquisar, desde a concepção do 
objeto de pesquisa (Pesquisa em Serviço Social I), 
passando pelas diferentes fases, até chegar aos re-
sultados finais. Abaixo estão relacionados os títulos 
das pesquisas que serão apresentadas no Seminá-
rio Integrador: 
Amanda Freitas: " Os desafios enfrentados por Jo-
vens na atualidade da Região Metropolitana de 
Porto Alegre" 
Francine Silva: " O serviço Social diante do desam-
paro e abandono dos idosos institucionalizados" 
Dienifer Cristina Silva dos Santos: " O preconceito 
no ambiente escolar com crianças institucionaliza-
das" 
Thanity Cavalheiro: "A perspectiva do debate raci-
al a partir de um olhar no Vale do Rio dos Sinos"  
Taís Alesandra Boesing Wollmann: " Em defesa do 
SUS: na luta por um sistema de saúde cada vez 
mais público" 



 

 SERVIÇO SOCIAL E PROCESSOS DE TRABALHO NAS ORGANIZAÇÕES  

 

 A atividade acadêmica  promoveu o aprofundamento das referências e 
das experiências de trabalho dos/as assistentes sociais nos diferentes espaços e 
instituições: governamentais, empresariais, da sociedade civil, com destaque 
aos movimentos sociais. Estudo, diálogos, experiências, sínteses ...   promove-
ram as ensinagens da turma: Amalia Paulina da Silva de Oliveira, Carolina 
Boessio Crippa, Daniel Roessler, Juliana Duarte Nowinski, Patricia Raquel da 
Costa Freitas, Sabrina Roberta Rossa, Silvia Santana Schmidt, Thanity Cava-
lheiro Ignacio e Marilene Maia  



Publicação semanal do curso de Serviço Social  

da Unisinos. 

 

Fique Sabendo: 

http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-de-
humanidades/cursos/servico-social 

Fone: 3590-8185 ramal: 1142 

 

Coordenação do Curso: 

Prof.ª. Drª. Maria Aparecida Marques da Rocha 

Contato: mamrocha@unisinos.br 

Horários: 

Segunda-feira – 14h às 19h 

Quarta-feira – 18h às 21h 

Coordenação de Estágios: 

Prof.ª. Dra. Marilene Maia 

Horários: 

Terça –feira – 17h às 19h 

 

Responsáveis pelo Informadxs: 


