


Queridas/os estudantes e colegas assistentes sociais, 

 
 Ainda estamos mobilizados pelos conteúdos e provocações feitas pela profa. 
Alzira Lewgoy no encontro mensal do Fórum de Supervisão de Estágios, que acon-
teceu na semana que passou. A reafirmação do projeto da profissão por meio da 
triangulação entre estagiário, supervisor/a de campo e supervisor/a acadêmico dá 
vistas à importância dada aos processos de formação e de trabalho profissional, es-
pecialmente`pela perspectiva coletiva e das indissociabilidades entre teoria e práti-
ca, entre universidade e espaço oocupacional, entre ensino, pesquisa e extensão, 
entre investigação e intervenção. Em breve Alzira estará nos brindando com mais 
um artigo com este conteúdo. Nos próximos dias também estaremos disponibiizan-
do a gravação destes encontro. E, agende-se desde já para o último encontro do 
Fórum deste ano, que acontecera no dia 12 de novembro, das 17h30min às 19h. 
 Nesta semana teremos, como de costume, muitos espaços importantes de for-
mação. Um deles é o PAINEL POLÍTICAS PÚBLICAS , TRANSFERÊNCIA DE RENDA E 
FINANCIAMENTO: cenários e perspectivas, que contará com as participações das 
professoras Dra. Aldaiza Sposati (PUCSP) e Dra. Rosa Chiesa (UFGRS). Este debate 
compõe o Ciclo de Estudos e Debates Renda Básica, Cenários e Perspectivas para a 
Região Metropolitana de Porto Alegre. Evento gratuito. Ainda nesta semana, con-
taremos com um evento da ENESSO, ira ofertar certificado para aqueles que parti-
ciparem. Mais informações no corpo do nosso Informativo.  

Aguardamos suas notícias. 

Abraços 
Meni, Cida e Ju 



https://www.instagram.com/p/CGVoYa8Dam9/
https://www.instagram.com/p/CGSxyaKnK0Z/


http://www.ihu.unisinos.br/603717-carta-da-amazonia-destruimos-o-que-nao-entendemos
http://www.ihu.unisinos.br/603698-garimpo-em-terra-indigena-quando-a-pos-verdade-vale-ouro
http://www.ihu.unisinos.br/603701-mais-de-150-mil-mortes-por-coronavirus-no-brasil-banalizacao-e-incertezas


Transmissão ao vivo pelo You-
Tube: http://bit.ly/politicas-
publicas-renda-
financiamento-yt 
 
Transmissão ao vivo pelo Mi-
crosoft Teams: https://
bit.ly/34VDsrD 
 
Link para Inscrições: http://
www.ihu.unisinos.br/evento/
renda-basica-rmpa 

http://www.ihu.unisinos.br/evento/renda-basica-rmpa
https://www.youtube.com/watch?v=Tq25Faelvh8
https://www.youtube.com/watch?v=Tq25Faelvh8
https://www.youtube.com/watch?v=Tq25Faelvh8
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDkyNGNlMzctYzE0OC00MTg4LThjZWYtY2IwYjJkNzRkY2Zh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%3A%2522c9b72b2a-0b34-4425-b9c7-c2459ec0151f%2522%2C%2522Oid%252
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDkyNGNlMzctYzE0OC00MTg4LThjZWYtY2IwYjJkNzRkY2Zh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%3A%2522c9b72b2a-0b34-4425-b9c7-c2459ec0151f%2522%2C%2522Oid%252
http://www.ihu.unisinos.br/evento/renda-basica-rmpa
http://www.ihu.unisinos.br/evento/renda-basica-rmpa
http://www.ihu.unisinos.br/evento/renda-basica-rmpa
https://www.instagram.com/enessonacional/?hl=pt-br


Revista de Serviço social SER SOCIAL - CHAMADA DE ARTIGOS - Chamada 
para artigos N. 49, 2021 - Crise, fluxos migratórios e políticas sociais 2020-05
-04 N. 49 – JUL./DEZ/2021 
 
Crise, fluxos migratórios e políticas sociais 
A presente edição da Revista Ser Social visa receber colaborações inéditas que versem 
sobre processos migratórios, crise e políticas sociais. A Revista convida as/os autores/as a 
enviarem artigos sobre os seguintes temas: Estudo dos fluxos migratórios. Movimentos 
migratórios: modalidades e motivações. Migração e questões raciais e de gênero. Gera-
ção de renda, Mercado de trabalho e migrações. Fluxos migratórios e Direitos Humanos. 
Migração e crise política, econômica e humanitária. Crise e novas configurações da mo-
bilidade em escalas supranacionais. Imigrantes e participação política. Legislação mi-
gratória e políticas sociais. Xenofobia, discriminação e migrações. Direitos Sociais e Mi-
gração. Migrações internacionais e políticas sociais. Iniciativas governamentais e não 
governamentais (instâncias publicas e privadas) para responder demandas da popula-
ção migrante. Formulação de políticas e construção de agendas nacionais referentes ao 
tema da migração. Experiências migratórias e Cidadania. Território e Populações dias-
póricas Cidadania e agenciamento de coletivos, redes e organizações migratórias no 
Brasil. Mobilidade humana, Refúgio e deslocamentos forçados. 
Os artigos para a Revista, que é editada pelo Programa de Pós-graduação em Política 
Social (PPGPS), do Departamento de Serviço Social (SER) da Universidade de Brasília 
(UnB), podem ser escritos em português, inglês ou espanhol. O prazo máximo para o 
envio é 31 de dezembro de 2020. 
As normas de elaboração, apresentação e critérios de aceitação de trabalhos devem ser 
consultadas no endereço: https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/about/
submissions 
 
Recebimento: de 01 de julho até 30 de dezembro de 2020. 
Lançamento: Semestre Julho/Dezembro de 2021. Revista o Social em Questão (PUCRio)  
- CHAMADA DE ARTIGOS - Os artigos científicos, estudos e pesquisas, pertinentes à te-
mática das relações étnico-raciais, politicas de ação afirmativa e pré-vestibulares po-
pulares, devem ser enviadas para o email da Revista O Social em Questão (osq@puc-
rio.br) até o dia 15 de novembro de 2020. http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm?sid=6 

https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/about/submissions
https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/about/submissions
http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=6
http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=6


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 

https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
http://www.ihu.unisinos.br/images/ihu/2020/eventos/x_seminario_observatorios/Edital_Apresentacao_Trabalhos_X_Seminario_Observatorios1.pdf
http://www.ihu.unisinos.br/images/ihu/2020/eventos/x_seminario_observatorios/Edital_Apresentacao_Trabalhos_X_Seminario_Observatorios1.pdf
http://www.ihu.unisinos.br/images/ihu/2020/eventos/x_seminario_observatorios/Edital_Apresentacao_Trabalhos_X_Seminario_Observatorios1.pdf
http://www.ihu.unisinos.br/images/ihu/2020/eventos/x_seminario_observatorios/Edital_Apresentacao_Trabalhos_X_Seminario_Observatorios1.pdf
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http://www.ihu.unisinos.br/evento/x-seminario-observatorios


C:/Users/user/Downloads/Edital_MULTIPROFISSIONAL_HCPA_2021.pdf


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 


