


Gente querida!!!  

E estamos chegando ao final do semestre! Este tempo, em meio 
às exigências, oferece muitas oportunidades de descobertas, sis-

tematizações, avaliações potencializadoras dos processos das en-
sinagens de/para a vida pessoal e profissional, individual e cole-
tiva, local e global. O InformadXs quer mostrar um pouco de tu-
do isso, a partir das nossas (con)vivências no curso de Serviço so-
cial da Unisinos. Neste e no próximo Informativo teremos PARTI-
LHAS dos destaques dos nossos vividos nas Atividades Acadêmi-
cas, pelas/os estudantes, professores, supervisores e parceiros/as. 
Aguardamos sua importante participação! É bom também lem-

brar que teremos na próxima semana o importantíssimo mo-
mento de apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Oportunidade de dar vistas e potencializar os processos de for-
mação profissional. Lembramos também que a participação das 
bancas pode oferecer certificação de horas complementares para 
quem desejar. Anunciamos também que o curso de Serviço social 
da Unisinos será oferecido no próximo semestre em duas modali-
dades: presencial e híbrida. Quem desejar saber mais, é só conta-

tar com a gente.  

Enviamos nosso carinhoso abraço, desejando mais uma excelente 
semana.  

Meni, Cida e Ju 



ATENÇÃO! 

Reunião orientação de matrícula online! Será no dia 03/11/2020 das 18:30 as 
19:30. 
Essa reunião será para a orientação de matrícula e Perspectivas para o Curso 
de SS para 2021. 
 
Não percam!! 
Segue abaixo o link!!!    

https://bit.ly/37EoeZJ 

ACOMPANHEM AS BANCAS DE TCC 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19:meeting_NjgzY2FhZjAtYmY3Zi00NWFkLWIwNmItZWM0ZGQ2MDdlNTEz@thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c9b72b2a-0b34-4425-b9c7-c2459ec0151f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252


http://www.ihu.unisinos.br/605109-pandemia-exacerba-exploracao-do-trabalho-infantil
http://www.ihu.unisinos.br/604962-panorama-do-executivo-e-legislativo-dos-municipios-do-vale-do-sinos-para-2021
http://www.ihu.unisinos.br/605181-a-esquerda-perdeu-mas-nao-foi-derrotada-entrevista-especial-com-valerio-arcary


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR 
OS STE 

Estão abertas as inscrições para  o 
curso de Serviço Social na modali-
dade híbrida. A proposta, que foi 
construída em sintonia com o Pro-
jeto Ético Político da profissão, 
apresenta. o processo de formação 
em articulação com experiências 
construídas nas cidades. Vale di-
zer q o curso na modalidade pre-
sencial segue sendo oferecido. 

https://www.rendabasica.org.br/


Dia 23/11 o aplicativo  Maria da Penha  foi apresentado  a Rede de serviços  
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher com a participação  do CE-
DIM RJ  
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/
aplicativo-maria-da-penha-virtual 
O Maria da Penha Virtual é um web app, uma página que se comporta co-
mo um aplicativo que pode ser acessado de qualquer dispositivo eletrônico, 
por meio de um link, portanto não precisa ser baixado, não ocupa espaço 
na memória do aparelho e mantem a segurança da vítima da violência do-
méstica. 
A tecnologia foi desenvolvida por estudantes e pesquisadores do Centro de 
Estudos de Direito e Tecnologia da UFRJ (CEDITEC) alinhados com os objeti-
vos de desenvolvimento sustentável da ONU, dentre estes, a igualdade de 
gênero, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implemen-
tação, com o intuito de disponibilizar para a sociedade um meio eletrônico 
simples, de fácil acesso com requisitos possíveis para a mulher vítima de vi-
olência doméstica e familiar realizar o pedido de medida protetiva de ur-
gência, sem que ela precise se deslocar durante a pandemia. 
  

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/aplicativo-maria-da-penha-virtual
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/aplicativo-maria-da-penha-virtual
https://cursos.fdr.org.br/course/view.php?id=50


https://meet.google.com/itn-gvzy-ora
https://observatorioamericalatina.com/novos-casos-de-infeccao-por-hiv-aumentaram-mais-de-20-na-america-latina-na-ultima-decada/


Live sobre SUPERENDIVIDAMENTO com as participações das profes Cida 
e Ro Almeida está disponível para assistir em.:  

ttps://youtu.be/LEm4rVGb4kA CLIQUE NA IMAGEM E ACESSE 

O Brasil em dados libertos 
Repositório de dados públicos disponibilizados em formato acessível 
"Chamamos de 'libertação de dados' #dataliberation o processo de capturar, 
converter, limpar e disponibilizar dados em formato estruturado e aberto." 
Conheça: https://brasil.io/manifesto/ 

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


Planejamento e Gestão Social  
A atividade acadêmica de 

Planejamento e Gestão Soci-
al iniciou juntamente com a 
formação do grupo de mu-

lheres moradoras da Ocupa-
ção Steigleder, São Leopoldo. 
Este grupo começou se reu-

nindo para cozinhar juntas e 
hoje se constituíram no Gru-
po SONHOS & SABORES. Fi-
zemos aproximações presen-
ciais, à distância, no Teams, 
no galpão da Comunidade. 
No dia 1 de dezembro fize-
mos um encontro da turma 

com o grupo de mulheres pa-
ra socializar e aprofundar a PRÁXIS do planejamento. Entregamos esta síntese no quadro a 
seguir. Experiência sistematizada e afirmada. O planejamento tem como ponto de partida e 

de chegada a REALIDADE e todos os sujeitos que dela fazem parte. 





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: 

Marilene Maia e Juliana Duarte 

Contatos: mar ilene@unisinos.br/ 

jduartenowinski@gmail.com 


