


E estamos finalizando o mês de novembro de 2020!!  

 

Nossa.... muitas memórias! Muitos desafios! Muitas descobertas! 
muitas aproximações apesar das distâncias! Novos conteúdos e 

novas metodologias !!! Novas redes e plataformas ! Múltiplas ar-
ticulações!  

Os dois informadxs do mês de dezembro deverão visibilizar um 
pouco deste todo: depoimentos, fotos, imagens, expres-

sões ,.individuais de estudantes, assistentes sociais, supervisores/
as, professores/as. Encaminhem para  JDUARTENOWINS-

KI@GMAIL.COM  até o dia 4 de dezembro suas partilhas. E, lem-
brem, nos próximos dias teremos a agenda de bancas de TC em 
toda a Universidade e, também , no Serviço social. Recomenda-

mos a participação!   

 

Abreijos,  

Meni, Cida e Ju 



Neste dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, era para 
ser de comemoração, mas nos deparamos com um triste aconte-
cimento o assassinato de forma brutal de um homem negro em 
Porto Alegre. 
[João Alberto Sil-
veira Freitas, foi 
vítima de violência 
racista que ocorre 
em nosso país. O 
Curso de Serviço 
Social  da Unisinos 
repudia tais atos. 
Como Assistentes 
Sociais  assumimos 
o compromisso, juntamente com o CFESS, na luta anti-racista e 
por uma sociedade mais justa. 



http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1765
http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1768


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS STE 

http://www.ihu.unisinos.br/604962-panorama-do-executivo-e-legislativo-dos-municipios-do-vale-do-sinos-para-2021
https://www.facebook.com/225818170798894/posts/4510106585703343/?sfnsn=wiwspwa
http://www.ihu.unisinos.br/599927-apesar-dos-enormes-desafios-para-superar-o-racismo-estrutural-brasil-celebra-o-dia-da-consciencia-negra-em-meio-a-globalizacao-do-debate-entrevista-especial-com-kabengele-munanga


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS STE 

Chamada para o Painel coordena-
do na 5ª Conferência Internacional 
em Políticas Públicas. O envio de 
papers pode ser feito até 29/01/21 
através do seguinte link: http://
www.ippapublicpolicy.org/.../
gender-public.../1041   CLIQUE NA 
IMAGEM E ACESSE 

https://visaodovalesl.com.br/prefeitura-divulga-programacao-da-campanha-16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres/
https://www.ippapublicpolicy.org/.../gender-public.../1041
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG7MTqccPBr3kQPmJPpX8j3lQ7-c_AEG-eEF2HZ7_ZqqyKrQ/viewform


 

ROGRAMAÇÃO ⏰ 
15:00 - Apresentação e saudações inciais; 
15:15 - Breve retomada do histórico do FDFTQ e das ações, desafios e avanços 
da Região Sul I no ano de 2020; 
15:30 - Apresentação da sistematização dos dados coletados na pesquisa sobre 
estágio em Serviço Social na Região Sul I durante a pandemia; 
16:10 - Abertura para o debate e encaminhamentos finais; 
17:00 - Encerramento. 
Link  meet.google.com/gqo-zoip-ewm 

https://meet.google.com/gqo-zoip-ewm
http://www.casaleiria.com.br/acervo/olma/direitosdanatureza/index.html


E o Serviço Social da Unisinos participará do Festival POA 2020 - Ex-
ponencialidade para 
Todos 
 
Festival de inovação, 
transformação e músi-
ca, que ocorrerá nos 
dias 4 e 5 de dezem-
bro 100% digital e 
gratuito.  
 
Grandes pensadores 
nacionais e internaci-
onais da atualidade 
irão discutir com os 
participantes a pro-
dução de sentido na 
tecnologia e na criati-
vidade em palestras, encontros exponenciais e salas temáticas. 
 
Inscreva-se gratuitamente em festivalpoa2020.com.br e siga no Ins-
tagram @fesitvalpoa2020. As vagas são limitadas, hein? 

https://festivalpoa2020.com.br/


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 


