


 

Queridas/os. 

  

E estamos desafiadas/os às análises de cenários que vão se 

construindo, especialmente nos temas relacionados à vida e 

ao trabalho da/o Assistente Social. Renda, habitação e saúde 

tem sido pauta do Governo Federal. Conhecer, analisar e in-

tervir nestas propostas são desafios urgentes. Algumas refe-

rências e posições estão apresentados neste Informadxs.  

 

Boa leitura!!  

 

Meni, Cida e Ju 



A turma de Formandos 2010/1 comemorou a passagem dos 10 anos 

da formatura no dia 28 de agosto! Foi um encontro virtual devido a pande-

mia, mas repleto de emoções e partilhas! Contou com a presença das profes-

soras homenageadas, que tornaram o reencontro ainda mais especial! 

O orgulho da universidade que nos formou nos acompanhou nessa 

década, isso devido ao reconhecimento de que o curso de Serviço Social da 

Unisinos, é um dos melhores do país. Muitos sentimentos se renovaram como 

se estivéssemos na noite da colação de grau, agora que venham mais e mais 

anos!  

Lucia, Marta, Neusa, Sandra, Tatiane, Marion,  

Carolina, Renato, Cristina e Marcia. 



CLIQUE NAS IMAGENS 
PARA ACESSAR OS SITE S E  MAIORES INFORMAÇÕES 

Convidamos os parceiros dos diferentes Observatórios, bem como a comunidade que inves-
tiga, planeja, monitora e avalia o desempenho das políticas públicas participarem e mos-
trarem seus projetos de pesquisa, estudos e experiências no X Seminário de Observatórios, 
que acontecerá de 26 a 28 de outubro, na modalidade on-line pela plataforma Microsoft 
Teams. A realização é da Rede de Observatórios e tem como objetivo promover a análise e 
o debate dos cenários de crise e seus impactos na ciência e na democracia, em vista de 
prospectar estratégias para a publicização e transparência dos dados e dos conhecimentos 
no contexto atual e de pós-pandemia.  Texto retirado da descrição do vídeo. Clique na 
imagem e acesse. 

https://www.youtube.com/watch?v=OxTb2aagLk4
http://www.ihu.unisinos.br/602292-mortes-de-idosos-por-covid-19-deixa-5-milhoes-de-adultos-e-criancas-sem-renda
http://www.ihu.unisinos.br/602236-as-escolas-gauchas-estao-prontas-para-voltar-as-aulas-presenciais-em-setembro


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITE S E  MAIORES INFORMAÇÕES 

Duas musicas novas que falam sobre realidades e conjuntura;.  

https://www.youtube.com/watch?v=gVVjp9ap1d4
https://www.youtube.com/watch?v=eg46wxME06U


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 

  8° Encontro Internacio-
nal e 15° Encontro Nacio-
nal de Política Social 
Atualização: ONLINE E 
GRATUITO!!!    
Organização: Programa 
de Pós-Graduação em Po-
lítica Social da Universida-
de Federal do Espírito San-
to 
  Datas: de 16 a 19 de no-
vembro de 2020 
Site: www.enps.com.br 
Instagram: @enps_eips 
Facebook: @ENPS2015 

https://www.youtube.com/watch?v=hNiRNUpnEDY&feature=youtu.be




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 


