


 

        Prezadas/os,                                                                                                                 
 Nesta semana teremos uma agenda bem especial para a qual todas/os estão 
convidadas/os a participar e publicizar.                                                                                     
 No dia 7 de outubro, das 17h30min às 19h, teremos mais uma atividade do 
Ciclo de Estudos e Debates sobre a RENDA    na Região Matropolitana de Porto 
Alegre - RMPA, cujas inscrições seguem em aberto  

pelo link:  http://www.ihu.unisinos.br/evento/renda-basica-rmpa                                                                                                                             
 No dia 8, quinta-feira, também no horário das 17h30min às 19h, teremos o 
encontro mensal do fórum de Supevisão de Estágios, com a participação da pro-
fa. Alzira Lewgoy. O link de acesso na plataforma é  https://bit.ly/34b9IXm. 
 O InformadXs foi criado com o objetivo de socializar informações e eventos/
referências/... para a formação de Assistente Sociais. Com isso, precisamos de sua 
contribuição na partilha e recomendações de conteúdos que possam ampliar es-
se instrumento do curso de Serviço Social da Unisinos.  

Boa semana! 

  Meni, Cida e Ju 





CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS SITES E MAIORES INFORMAÇÕES 





Prezado (a), 
 
o Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada (GPEA) - UNESP/FCLAr, sob coordenação do Prof. Dr. 
André Luiz Correa, convida a comunidade acadêmica a participar do I Seminário de Economia Apli-
cada, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2020. 
O evento será realizado de forma online, totalmente gratuito e com emissão de certificado por pales-
tra (a programação segue em anexo). Para realização de sua inscrição no evento, você precisa pre-
encher o seguinte link: https://forms.gle/uBR9atMWDyUWzMhN8 
A transmissão do seminário será via youtube pelo canal do Programa de Pós-Graduação em Econo-
mia da UNESP (PPGE UNESP). Para os inscritos, será enviado o link de cada palestra via e-mail na 
semana do evento. 
Mais informações sobre o Grupo: 
Email -unesp.gpea@gmail.com 
Instagram - @gpeaunesp 
Facebook - https://www.facebook.com/Grupo-de-Pesquisa-em-Economia-Aplicada-Gpeaunesp-
106081761202347 
Agradecemos sua atenção! 
Att, 
Comissão Organizadora do Seminário de Economia Aplicada 
Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada (GPEA) - UNESP/FCLAr. 



AMPLIADO O PRAZO PARA A APRESENTA-
ÇÃO DE TRABALHOS NO X SEMINÁRIO DE 
OBSERVATÓRIOS.                        

   O X Seminário do Observatórios, que será realizado de 
26 a 28 de outubro próximo, estará recebendo trabalhos 
para a apresentação até o DIA 15 DE OUTUBRO, confor-
me edital disponível em  http://www.ihu.unisinos.br/
images/ihu/2020/eventos/x_seminario_observatorios/
Edi-
tal_Apresentacao_Trabalhos_X_Seminario_Observatorios1.
pdf.  

Os temas são: 1) Observatórios; 2) Ciência aberta; 3) 
Transparência; 4) Democracia; 5) Políticas públicas. Mais 
informações sobre o evento em: http://
www.ihu.unisinos.br/evento/x-seminario-observatorios 





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 


