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Prezadas/os,     
                                                                                                                             

      Chegamos com o Informadxs neste último dia  
                  de outono. O anúncio do inverno traz mais uma 

preocupação  em relação ao COVID, ou seja, como o vírus irá se 
movimentar neste novo clima. Desejamos que a população dedi-
que-se aos cuidados de distanciamento e de higienização, que o 
Estado empreenda em políticas e equipamentos para a educa-

ção, proteção e tratamento da população e que as organizações 
econômicas e sociais sejam parceiras neste processo. 

 

Os/as assistentes sociais estão chamadas/os a contribuir neste processo que 
é político, econômico, social, cultural, sanitário, ambiental. O curso de 
Serviço Social segue com o propósito de contribuir com este debate.  

Para tanto, realizará a II Roda de Conversa:  

SOLIDARIEDADE E POLÍTICAS SOCIAIS EM TEMPOS DE AMEAÇAS À DE-
MOCRACIA. QUE FAZER?  

 

Será no dia 23 de junho às 
17h30min no Canal do you-
tube da Escola de Humani-
dades: https://
www.youtube.com/watch?

v=r39t3AckNzE&feature=y
outu.be. 

 

 Participe e divulgue!!!      

Desejamos a todas/os um 
tempo novo e de supera-
ções.  

Abraços 

Meni, Cida e Ju 



 

Apresetação: 
A “Oficina de programação do R” é uma atividade do Observatório 
da Realidade e das Políticas Públicas do Vale do Rio dos Sinos – Ob-
servaSinos, programa do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, com o 
objetivo de promover informação e formação sobre o R e sua aplica-
bilidade para manipulação, análise, sistematização e visualização 
de dados 

Clica na imagem e confere a programação! 

A ADUSINOS PUBLICOU UM MANIFESTO 
PELA DEMOCRACIA.  

 

CLICA NA IMAGEM PARA LER. 





Tribu amazónica Mat-
sé de Brasil y Perú re-
alizó Enciclopedia de 
Medicina Tradicional 
Naturista, recopilada 
por chamanes. Pre-
senta plantas usadas 
para curar distintas 
enfermedades. 
Este texto foi copiado 
do site: https://
codigooculto.com  

Clique na imagem e 
confira! 

Universidades precisam formar educadores que sejam interdisciplinares 
Naomar de Almeida Filho, titular da Cátedra de Edu-
cação Básica do IEA/USP, diz que o caminho está na 
superação dos modelos disciplinares de formação 

 
 



Suely coordenadora do CRAS da zona 
sul de Porto Alegre vai oferecer vaga 
de estágio Serviço Social 
a partir de julho.  

Fone: 3289 4974 

Vaga de estágio  

Vaga assistente social para Ong - FSJ 
(Comunidade terapêutica) Raio de esperança  
 
- experiência com dependência química  
- experiência com adolescente  
- trabalho com família e resgate de vínculos 
- busca de recursos para ong com oficinais pa-
ra os adolescentes  
- elaboração de documentos (Pia, ofícios, etc.) 
 
Interessados enviar email para: 
psimorcelli@gmail.com 

Vaga de Assistente Social  



Qualquer dúvida podem entrar em con-
tato com a colega Gabriela Pacheco pe-
lo número: 997686514 ou clicar na ima-
gem pra acessar o insta desse projetão 
dela.  

CURSOS VIRTUAIS  



Expediente 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL—UNISINOS 

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 


