
 

 

DESTAQUES 
 
1) EGRESSAS DE SERVIÇO SOCIAL DEFENDERAM ARTIGO 
NA 16ª EDIÇÃO DO SEINPE 

As egressas do curso de Serviço Social, Valéria Ferreira e Glicia Nunes 
apresentaram o artigo “A monitoria no processo de formação acadêmica do 
discente do curso de Serviço Social da UniNorte”, no dia 30.03, na 16ª edição 
do Seminário Interdisciplinar de Pesquisa em Educação (SEINPE). O evento foi 
realizado pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
Federal do Amazonas. Para a coordenadora do curso, professora Adilsimar 
Lima, são oportunidades assim que proporcionam ao aluno um grande 
crescimento profissional. “Essas experiências que irão agregar valor e, 
certamente, fortalecer a vida profissional dos acadêmicos”, afirmou. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) PROFESSORA DE SERVIÇO SOCIAL DEFENDEU 
DOUTORADO NA PUC/SP 
 

Os professores da UniNorte estão sempre em constante crescimento 
profissional. Como é o caso da professora do curso de Serviço Social, Joselene 
Gomes. A mestre defendeu a tese de doutorado na Pontifícia Universidade 
Católica – PUC/SP, no último dia 30.03. 

 Com o tema “Silenciosas, modestas, castas e subservientes: elas contam 
suas histórias de vida e mostram que são boas cumpridoras de seus papéis 
femininos”, a tese tem o objetivo de conhecer as histórias de vida de mulheres 
que participam de movimentos sociais na cidade de Manaus. “Analisar as 
particularidades da submissão da mulher no Amazonas e compreender suas 
formas de resistência arquitetada num cotidiano de lutas, desigualdades, 
preconceito e discriminação que a envolvem é o que busco apresentar com 
este trabalho”, destacou a professora. 

Além disso, a Docente e atual Professora Doutora Joselene também reforça 

que o estudo mostra como o caso é fruto de uma educação cerceadora e 

criadora de estereótipos que determinam os papéis para homens e mulheres 

de um modo geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) PROFESSORES DA UNINORTE LANÇARAM UM LIVRO 
SOBRE A EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

 

As professoras Gilmara Araújo e Maria Francenilda Oliveira, do curso de 
Serviço Social, fizeram parte da construção do livro intitulado “Educação na 
Amazônia, relatos e reflexões interdisciplinares”. O lançamento ocorreu no 
último dia 04 de abril. O livro foi criado a partir de artigos feitos por diversos 
professores. Cerca de 25 artigos foram recebidos, mas somente 11 fazem parte 
da obra. As professoras Gilmara e Maria Francenilda, foram selecionadas para 
compor um capítulo com o artigo “Extensão Universitária: olhares da 
formação profissional a partir do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do 
Centro Universitário do Norte-UniNorte Laureate”. 

Além das professoras, o coordenador do curso de Medicina Veterinária da 
UniNorte, Ms. Fábio de Souza, foi um dos organizadores da obra junto com a 
Ms. Aldenize Nascimento e Ms. Alcimar Marques.  Outros professores do curso 
de Veterinária contribuíram com mais dois capítulos do livro. A obra reúne 
experiências vivenciadas em sala de aula por professores de níveis de educação 
infantil, médio e superior do Estado do Amazonas. Os artigos que compõem o 
livro têm como temas “A realidade do ensino superior”; “Atuação de professores 
no programa Educação para Jovens e Adultos (EJA)”; “A importância da 
pesquisa”; entre outros. O livro foi publicado pela editora e livraria Virtual Books 
no formato e-book e impresso. 

 

 

 


