


 

Queridxs, 

      

  E o Informadxs chega com o desejo que todXs estejam forta-
lecidos para a vida e para o trabalho. Na semana passada 

tivemos o Encontro do fórum de supervisão de estágios. O re-
lato e indicações para leitura em vista de aprofundarmos os 
desafios e as possibilidades dos processos de formação e de 
trabalho em tempo de Pandemia. Relacionamos os docu-

mentos que referendam os posicionamentos das entidades da 
categoria. Importante que possamos ir dialogando sobre este 
novo tempo. Mutirão para que a nossa área de conhecimen-
to, a profissão e os assistentes sociais possam responder qua-

lificamente estes novos tempos.  

Vamos juntXs!   

Muitas dicas no Informativo para este tempo.  

Abraços.  

Meni, cida e Ju 



O ENCONTRO MENSAL DO FÓRUM DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO UNISINOS 

 Foi realizado no dia 10 de setembro o  Encontro mensal do Fórum de Supervisão de Es-
tágios em Serviço Social com a participação de Elisa Benedetto, assistente social, presidenta 
do CRESS/RS. Evento na modalidade on-line pela plataforma TEAMS, que passou a ser reali-
zado em novo horário, das 17h30min às 19h. 

 O tema de aprofundamento Realidades e Referências Reguladoras para o Estágio e a 
Supervisão em Serviço Social. Elisa, além de retomar as diferentes regulações orientadoras e 
garantidoras dos processos de formação e de trabalho em Serviço social, apresentou os desa-
fios postos nestes processos neste tempo de Pandemia. Apresentou as ponderações que têm 
sido discutidas pela categoria em relação ao estágio e o trabalho remoto, já que coloca em 
cheque fundamentos e orientações garantidoras da formação e do trabalho com qualidade. 
Relacionou destaques à importância da proteção dos estudantes e dos profissionais em rela-
ção às condições de trabalho. Contextualizou os cenários contraditórios do Mundo do Traba-
lho e da Formação. Contextualizou as diferentes realidades das UFAS que oferecem forma-
ção presencial e EAD, assim como entre as UFAS privadas e públicas.  Conclamou a todos 
para o empenho à construção coletiva da profissão para este novo tempo, com rigor técnico 
e ético para seguirmos em frente respondendo aos desafios da realidade, da ética e da téc-
nica profissional. 

Legislações e regulações de Estágio e Supervisão: 

Lei Federal de Estágios – 2008     http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11788.htm 
Resolução 493/ 2006    - Condições éticas e técnicas para o trabalho - http://
www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao_493-06.pdf  
Resolução CFESS  533/2008    - Supervisão Direta - http://www.cfess.org.br/arquivos/
Resolucao533.pdf  

Política Nacional de Estágios – PNE 2010 http://www.cfess.org.br/arquivos/
pneabepss_maio2010_corrigida.pdf 

Resolução do MEC sobre Estágios na Pandemia                                     https://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872 

CFESS e COVID - Documentos publicados   http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/
covid-19-coronavirus 

Publicações da ABEPSS sobre COVID         http://www.abepss.org.br/noticias/confira-as-
publicacoes-da-abepss-diante-da-covid19-373 
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O ENCONTRO MENSAL DO FÓRUM DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO UNISINOS 

 

Participações: 

Contamos com a participação de 29 pessoas, sendo estudantes, estagiários ou não, assisten-
tes sociais, supervisores ou não. Além de representações da Unisinos, da Ulbra , da UnilaSalle 
e de colegas da Diretoria do CRESS/RS. 

 

Próximos encontros: 

08 de outubro –  Estágio e Supervisão triangular e os processos de formação e trabalho pro-
fissional.  AS Alzira Lewgoy, assistente social, professora da UFRGS  

12 de novembro – Saúde das/os Assistentes Sociais e das/os estudantes de Serviço Social, a 
formação e o trabalho profissional.  AS Dolores Sanches Wünsch, assistente social, professora 
da UFRGS. Sempre das 17h30min às 19h pela Plataforma Teams. 



CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 

http://www.ihu.unisinos.br/602802-politica-de-auxilio-pode-romper-com-gorjetismo-no-brasil-entrevista-especial-com-jose-antonio-castillero
http://www.ihu.unisinos.br/602796-onu-renda-minima-temporaria-ou-renda-basica-universal
http://www.ihu.unisinos.br/602803-todo-despejo-e-injusto


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 

https://www.instagram.com/p/CE74QiFHu57/


[Acho que essa matéria da Folha diz 
meia verdade 
[A década de 1990 foi considerada a dé-
cada da democratização 
Nada que fosse um bafo de direita, co-
mo foi o M11 na Espanha (que deu ori-
gem ao Podemos e Ciudadanos), a Re-
volução das Panelas da Islândia  (que 
deu na primeira Constituição do mundo 
feita pelas redes sociais com participa-
ção direta), o 2013 brasileiro (que ado-
tou bandeiras e organização similar a 
1980) etc 
De 2001 a 2019 tivemos duas décadas de 
mobilizações de massa questionando a 
verticalização da tomada de decisão 
política 
Por outro lado, tivemos a origem do 
Movimento 5 Estrelas (Itália), Orban 
(Hungria), Trump e Bolsonaro 
Dá para cravar que há alguma tendên-
cia? Somente que há uma forte cultura 
antissistêmica 
Nada de direitização ou esquerditização 
Comentario  feito por Ruda Rucci sobre 
o mapeamento. 

Ao lado segue a reportagem da FOLHA  
e o artigo do Rudá  fazendo sua armgu-
mentação.  

CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 

https://revistaforum.com.br/colunistas/ruda-ricci/vivemos-a-desdemocratizacao-do-mundo-nao/


http://www.unisinos.br/eventos/oficina-de-georreferenciamento-ex920286-00001
http://www.unisinos.br/eventos/iv-seminario-tematico-do-gt-educacao-popular-anped-historias-e-pros-ex920279-00001




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 


