


 

Colegas,  

      

  Mais uma semana se inicia e o Informadxs chega para desejar uma boa se-
mana, e muita garra a todxs.  Ontem foi dia 20 de setembro e por mais um 
ano precisamos nos lembrar de não deixar folcloristas sufocarem a história. 

Semana passada enviamos um convite a todxs leitorxs do nosso informativo 
(permanece na penúltima página) em resposta a ela a colega Gislaine Ro-

drigues de Andrade enviou uma mensagem de muito carinho: 

 “Tive o privilégio de ser monitora e colaboradora deste querido 
jornalzinho informativo por 02 anos durante a graduação (2006 a 
2008). Quero deixar meu agradecimento a todxs que contribuem e 
deixam suas marcas neste percurso do "nosso InformadXs". É mais 

que um canal de comunicação, pois ele estreita nossos vínculos e nos 
aproxima  cada vez que chega uma nova edição. Além disso o In-
formadxs é fruto de muitas mãos que se conectam e é a cara do 

Curso de Serviço Social da Unisinos! Um abraço fraterno a todxs!” 

 

 Que possamos sempre manter este vinculo e proximidade! Uma boa lei-
tura a todxs, aproveitem o conteúdo e não deixem de checar os eventos  

Vamos juntXs!   

Abraços.  

Meni, cida e Ju 



Live de lançamento - Projeto 
Abepss Itinerante 

 

 

Tipo de evento: 
Data:  

24/09/2020 até 24/09/2020 
Local: 
Site: www.abepss.org.br 
Descrição: O projeto será lançado numa live no dia 24 de setembro, às 19h30 
(horário de Brasília)! O tema desta edição do Abepss Itinerante é "Ética e direi-
tos humanos: elementos para a crítica ao conservadorismo". O encontro será 
transmitido no YouTube e no Facebook da associação 



CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 



CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 











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 


