


 

Queridxs! 

      

  EmbaladXs pelos movimentos e reflexões do Dia da Pátria, 
que reuniu muitos debates e manifestações da Pátria que 

queremos e que estamos desafiados a construir. Nossa cate-
goria profissional tem um papel especial nesta história. 

 Teremos um excelente momento para este debate, junta-
mente com os desafios postos pelo estágio e supervisão aca-

dêmicos, no fórum de Supervisão de Estágios, que acontecerá 
no próximo dia 10 de setembro, quinta-feira, das 17h30min 
às 19h. O tema do debate: Realidades e referências regula-
doras para o estágio e a supervisão em Serviço Social. Para 

contribuir no debate, contaremos com as contribuições da AS 
Elisa Benedetto, presidenta do CRESS/RS. Evento gratuito, 

com acesso pelo Teams em: https://bit.ly/2EIvGsl.  

Abraços,  

Meni, Cida e Ju 



CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=073d247a-ed3a-405c-a6a8-cf22f2a3f216&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=/_%23/l/meetup-join/19:meeting_MGY2ZDYzODMtMWRlMC00YmJhLTlkMzctNmIxMmFiOWJkZTE0@thr


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 

http://www.ihu.unisinos.br/602409-sinais-de-alerta-na-prevencao-do-suicidio
http://www.ihu.unisinos.br/602469-a-renda-universal-e-uma-imposicao-das-profundas-transformacoes-no-mundo-do-trabalho-entrevista-especial-com-waldir-quadros
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/602481-a-alemanha-experimenta-a-renda-universal-1200-euros-por-mes-durante-tres-anos-sem-condicoes


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 

O CHAVOSO DA USP, tem canal no youtube, instagram e tem alguns textos 
excelentes para reflexão. Todo material criado por ele é  muito didático e de 
fácil compreensão . Da uma conferida no conteúdo, pois vale a pena. 

https://www.youtube.com/channel/UCKWus46Vy8gwf1rRLu4II0w
https://www.instagram.com/arvoreagua/


Lançamento da Campanha Estadual de Despejo Zero teve 
a participação da Juliane Camargo. 

Conclamou a todos/as para a defesa da Moradia Digna, em 
nome do Movimetno dos Trabalhadores e das Trabalhado-
ras por Direitos - MTD 

de Almeida 

http://editora.redeunida.org.br/project/quando-o-ensino-da-saude-percorre-territorios-dez-anos-da-coordenadoria-de-saude/
https://www.youtube.com/watch?v=YjVB-mCeSy4&ab_channel=InstitutoHumanitasUnisinos%E2%80%93IHU


VII Encontro Gaúcho de Residentes em Saúde 
 
Nos dias 19, 22, 23, 26, 29 e 30 de setembro 
por meio da plataforma Teams, com o apoio 
da Unisinos, ocorrerá o VII Encontro Gaúcho 
de Residentes em Saúde! 

 
Ajude na divulgação do evento! 
Curte, comenta, marque os colegas, compar-
tilha nos stories e salve essa publicação no seu 
instagram!  
 

 
https://www.instagram.com/p/CEowSi2g4LF/?
utm_source=ig_web_copy_link 
 
Bora construir nosso espaço de debate e refle-
xão para fortalecimento da luta dos trabalhadores 

residentes e do SUS! 

https://www.instagram.com/p/CEowSi2g4LF/?utm_source=ig_web_copy_link
http://www.unisinos.br/eventos/power-up-unisinos-2020-ex920289-0001
http://www.unisinos.br/eventos/inclusao-em-tempos-de-pandemia-estrategias-de-gestao-ex920302-0001


https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/07/participacao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho-e-a-menor-em-30-anos-diz-ipea.ghtml


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 

Serão três seminários virtuais com foco em Gestão Democrática de Cidades, Governança e 
Inovação Pública. O primeiro em 23 de setembro. Um importante parceria da UFCA (com 
4 grupos de pesquisa envolvidos), UA - ICHEM (Chile) e o GIGAPP (Essa Rede Ibero-
americana de Gestão e Políticas Públicas que abraça tod@s nós da RGS). É só se inscrever 
sem custo algum em: 

https://www.eventbrite.com/e/metropolis-cidades-e-espacos-urbanos-uma-perspectiva-ibero-americana-tickets-118611451043
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=073d247a-ed3a-405c-a6a8-cf22f2a3f216&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=/_%23/l/meetup-join/19:meeting_MGY2ZDYzODMtMWRlMC00YmJhLTlkMzctNmIxMmFiOWJkZTE0@thr


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 


