OFICINAS – SEMANA PPGE – UFSC
12 DE AGOSTO DE 2019 – SEGUNDA
OFICINA 1
Título: Medicalização e Saúde: pontos de tensionamento
Palestrante:
Professora Simone Vieira de Souza (MEN/CED/UFSC)
Ementa:
O contexto da medicalização tem crescido de forma assustadora e ganhado contornos
para além do campo educacional, capturou a vida em todo o seu devir. Há quem
afirme que se trata de uma “epidemia de diagnósticos e não de doenças” (WELCH;
SCHWARTZ; WOLOSHIN, 2007, s/p). Por medicalização, entendemos “[...] o processo
que transforma, artificialmente, questões não médicas em problemas médicos.
Problemas de diferentes ordens são apresentados como ‘doenças’, ‘transtornos’,
‘distúrbios’ que escamoteiam as grandes questões políticas, sociais, culturais, afetivas
que afligem a vida das pessoas” (FÓRUM SOBRE MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA
SOCIEDADE, 2010, s/p). Nesse sentido, essa oficina objetiva construir um espaço de
reflexão, abordando questões teóricas e éticas implicadas nesse viés prescritivo de
compreender as questões da existência, e, na contramão disso, perspectivar um
conceito de saúde vinculado às condições concretas da vida e do viver.
Objetivo:
Construir um espaço de reflexão, abordando questões teóricas e éticas implicadas
nesse viés prescritivo de compreender as questões da existência, e, na contramão
disso, perspectivar um conceito de saúde vinculado às condições concretas da vida e
do viver.
Número de participantes:
25
Horário da Oficina:
De 19h00min as 21h00min

Local: Sala 638 Bloco A

OFICINA 2

Título: Política Educacionais Públicas: a quem representam?
Palestrante:
Professor MAURO TITTON (MEN/CED/UFSC)
Ementa:
Contextualização política e educacional. Impactos das propostas para a educação nos
diferentes níveis, em especial no ensino superior. Relação da Política e Educação.
Objetivo:
Discutir e debater sobre o contexto político educacional atual. Conhecer algumas das
últimas propostas para a Educação nos últimos anos.
Número de participantes: 60
Horário da Oficina: 13.30 a 18 horas.
Local: Auditório Henrique Fontes/CCE
OFICINA 3

Título: Cineclube
Palestrante:
Karine Joulie (doutoranda PPGE)
Viviane Ferreira (doutoranda PPGE)
Ementa:
Sessão do Cineclube "Infância, cultura e arte", do Núcleo de Pesquisa em Infância,
Cultura e Arte (NICA), coordenado pelas professoras Gilka Girardello e Monica Fantin
(linha ECO).
Objetivo:
Apresentação e debate sobre o filme:
Cinco Graças (Mustang, 2015), Turquia, Alemanha e França, direção de Deniz Gamze
Ergüven. Duração 96 min.
Número de participantes: 40
Horário da Oficina: 19 às 21 horas.
Local: Sala 618, bloco A/CED

