


Caros/as !       

  

 

E vivemos mais um momento eleitoral nos municípios.  

Processos importantes de formação e intervenção política, que 
necessitam seguir no cotidiano das nossas vidas. Planejar e ava-

liar nossa intervenção cidadã e profissional é importante e neces-
sário. Seguem alguns instrumentos para contribuir.  

Temos também a partilha do nosso último encontro do ano do 
Fórum de Supervisão, que foi um excelente momento de apro-

fundamento e debate sobre dimensões e relações entre trabalho 
e saúde dos/as Assistentes Sociais neste tempo.  

 

Adelante!!  

 

Abraços Meni, Cida e Ju 



http://www.cfess.org.br/


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS STE 

https://www.ufrgs.br/jornal/nao-se-sai-das-ruas-sozinho/
http://www.ihu.unisinos.br/604569-devemos-alcancar-um-equilibrio-entre-mercado-estado-e-sociedade-civil-avalia-joseph-stiglitz
http://www.ihu.unisinos.br/604568-o-discurso-sobre-estresse-que-esconde-a-emergencia-de-produtividade-entrevista-especial-com-bruna-bakker


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS STE 

https://openaccess.blucher.com.br/article-list/9788580394108-474/list#undefined
https://www.youtube.com/channel/UC0fkU9GHHRNc22DPNRhfOfQ
http://www.unisinos.br/noticias/eventos/concerto-oficial-vida-com-arte


https://www.youtube.com/channel/UCWDdowUjLjKtqzqIQjiGc5Q/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=GL_zBlGhWKk&feature=youtu.be
https://www.ufrgs.br/jornal/nao-se-sai-das-ruas-sozinho/


Vaga de ESTAGIO NO PRASJUR Inte-
ressados entrar em contato com a Pro-
fa. Rosângela da Silva Almeida pelo 
e-mail: rosangelasilvaa@unisinos.br 



MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e TECNO-
LÓGICA. CONEXÃO PESQUISA. SEMANA DE EX-
TENSÃO UNISINOS. 19 a 23 de outubro de 2020. 
Confira a programação e participe. 

CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS STE 

https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/


DICA DE LEITURA - Baixe o livro gratuitamente: bit.ly/Invisibilidade 
“Catadores e espaços de (in)visibilidades", organizado por Sylmara Lopes 
Francelino Gonçalves-Dias, Tatiana Sakurai e Luciana Ziglio, traz uma 
série de artigos sobre os trabalhadores que trabalham com a coleta de li-
xo reciclável. 
Os textos abordam diversos aspectos da atividade em diferentes regiões 
do Brasil, sejam elas sociais, urbanísticas ou em relação às condições de 
trabalho. 
O Open Access é uma plataforma de divulgação científica em que autores 
podem publicar os seus trabalhos de forma digital, para que leitores pos-
sam baixar gratuitamente. Em nosso site, os leitores encontram trabalhos 
acadêmicos de professores e pesquisadores das mais diversas áreas. 
 A história é um profeta com o olhar voltado para trás: pelo que foi, e 
contra o que foi, anuncia o que será. 
 
Eduardo Galeano 

https://openaccess.blucher.com.br/article-list/9788580394108-474/list#undefined
https://www.youtube.com/watch?v=uI9IGFpHXA4&ab_channel=ChavosodaUSP
https://openaccess.blucher.com.br/article-list/9788580394108-474/list#undefined


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 


