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Debate “Em 
defesa da 
Educação 
Pública 

Estimular a reflexão 
da importância da 
educação pública e 
os efeitos dos corte 
na educação 

09/03 - às 
9h até 
11h00 à 
19h09 até 
20h30 

Calouros e 
calouras do 
Serviço 
Social 

 CASESO e 
Rede 
Emancipa de 
Educação 
Popular 

Debate “Serviço 
Social e 
Marxismo” 

Reflexão acerca da 
abordagem teórica 
hegemônica na 
categoria de 
assistentes sociais e 
sua importância 

09/03 - às 
11h até 
12h00 e 
20h30 à 
21h30 

Calouros e 
calouras do 
Serviço 
Social 

 CASESO e 
Departament
o de Serviço 
Social UnB 

Apresentação 
das Entidades 
Representativas 
do Serviço 
Social e 
atividade Tire 
suas dúvidas 
sobre a UnB 

Apresentar as 
entidades que 
representam a 
categoria de 
assistentes sociais e 
ter o primeiro contato 
com os desafios da 
profissão 

10/03 -às 9h 
até 11h00 e 
19h00 à 
20h30 
 

Calouros e 
calouras do 
Serviço 
Social 

 CASESO e 
Conselho 
Regional de 
Serviço 
Social, além 
de DCE e 
Executiva 
Nacional de 
Serviço 
Social 

Cine debate Debater os temas 
tratados durante o dia 

10/03 - às 
14h00 e 
20h30 

Calouros e 
calouras do 
Serviço 
Social 

 CASESO 

Serviço Social e 
Movimentos 
Sociais 

Debater a relação 
entre a profissão e os 
movimentos sociais 

11/03 - às 
9h à 12h00 
e 19h00 à 
21h30 

Calouros e 
calouras do 
Serviço 
Social 

 CASESO, 
Frente 
Nacional de 
Luta e 
Movimento 
Juntas 

Assistência 
Estudantil e 
atividade com 
veteranos diretos 

Debater a 
importância da 
Assistência Estudantil 
na Universidade e 
seus desafios. 
Aproveitar a 
oportunidade e 
convidar os veteranos 
diretos para terem o 
primeiro contato 
privilegiado com a 
turma de calouros 

12/03 - às 
9h à 12h00 
e 19h00 à 
21h30 

Calouros e 
calouras do 
Serviço 
Social 

 DCE e 
Movimento 
da Casa do 
Estudante 

Saúde Mental e 
Universidade 

Intuito de ter um 
primeiro debate sobre 
saúde mental na 

13/03 - 
10h00 à 
12h00 

Calouros e 
calouras do 
Serviço 

 CASESO 



Universidade, o que é 
e quais os efeitos que 
o ambiente 
acadêmico causa nas 
e nos estudantes 

Social 

Tour nos 
principais 
espaços da 
Universidade 

Ir com as calouras e 
calouros nos lugares 
mais visitados da 
UnB para que tenham 
o primeiro contato 

13/03 - 
14h00 

Calouros e 
calouras do 
Serviço 
Social 

 CASESO 

Confraternização Confraternização com 
as calouras e 
calouros de ambos os 
semestres 

13/03 - 
18h00 

  CASESO 

 


