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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM 

SAÚDE  

 

CURSO DE ABRANGÊNCIA INTERNACIONAL  

2018 

 

“Saúde Coletiva em Diálogo com as Epistemologias do Sul: 

comunicação, ecologia e reforma psiquiátrica nas lutas por saúde” 

Coordenação:  Inesita Soares de Araujo (PPGICS/Icict) 

          Marcelo Firpo Porto (PPGSP/Ensp) 

 

Professores Internacionais Convidados:  

João Arriscado Nunes e Bruno Sena Martins 

Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 

Assistentes de Professores: 

Marina Fasanello (PPGICS/Icict) e Diogo Rocha Ferreira (PPGSP/Ensp) 

 

PERÍODO: 26 de fevereiro a 02 de março de 2018 

HORÁRIO: 8h às 17h 

 

EMENTA 
 
O curso tem por objetivo central aprofundar as discussões em torno dos estudos pós-
coloniais e da obra do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos em sua relação com 
a Saúde Coletiva, em particular em suas dimensões epistemológicas e comunicacionais 
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Como proposta teórica e metodológica, as Epistemologias do Sul criticam a tripla dominação 
(capitalista, colonial e patriarcal) do projeto moderno de matriz eurocêntrica e aposta em 
novas possibilidades políticas e epistemológicas a partir das experiências e lutas sociais, 
travadas principalmente no Sul Global, contra a opressão e a discriminação. Outro objetivo 
do curso é introduzir a dimensão da Comunicação, dada sua centralidade nas sociedades 
contemporâneas e por sua natureza estruturante dos processos sociais que constituem as 
relações interconectadas de poder e saber.  A dimensão da Comunicação é considerada 
estratégica na conformação de novas epistemologias de resistência aos processos de 
dominação.  

As aulas e práticas serão realizadas por professores da Fiocruz (ENSP e ICICT) e do Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra que já desenvolvem trabalhos em parceria. 
Dentre os temas abordados destacam-se: introdução às Epistemologias do Sul; pensamento 
abissal, sociologias das ausências e emergências; as cinco ecologias como contraponto às 
monoculturas; ecologia de saberes e tradução intercultural; Epistemologias do Sul e Saúde 
Coletiva no contexto do diálogo entre a América Latina e a Europa; aprendizados com a 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, saúde como dignidade e linha abissal nas lutas por saúde: da 
ecologia aos desastres, das “deficiências” às questões indígenas e a comunicação e 
desigualdades; comunicação, audiovisual e lutas sociais por saúde. 

 
CARGA HORÁRIA  
 
30 horas; 01 crédito. 
 
 
VAGAS 
 
Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas, sendo 15 (quinze) para alunos regularmente 
matriculados em Programas de Pós-Graduação da ENSP e 10 (dez) para alunos regularmente 
matriculados no Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde 
(PPGICS/Icict). 
 
Caso as vagas não sejam preenchidas com os alunos das Unidades ENSP e Icict, serão 
selecionados alunos seguindo a seguinte prioridade: a) Alunos de outros Programas de Pós-
Graduação da Fiocruz; b) Alunos de Pós-Graduação de outras Instituições de Ensino. 
A definição final dos alunos selecionados será realizada pela coordenação.  
 
 
INSCRIÇÃO 
 
As inscrições estarão abertas no período de 02 a 29 de janeiro de 2018.  
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Os candidatos deverão enviar o formulário de inscrição preenchido e assinado, e o Currículo 
Lattes e Carta de Intenção explicando a razão do interesse no curso para o e-mail: 
gestac.ppgics@icict.fiocruz.br. 
O formulário de inscrição está disponível no site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br, 
link Inscrição>Informação e Comunicação em Saúde - Icict >Inscrição) 
 Os documentos devem estar salvos em formato PDF e deve conter o nome do candidato no 
título. 
 
 
Observações: 

1. Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 
 
 
SELEÇÃO  
 
A documentação dos candidatos será analisada pela coordenação do Curso.  
 
Resultado: 06 de fevereiro de 2018 (terça-feira), a partir das 14h, no site da Plataforma 
SIGA (www.sigass.fiocruz.br, link Inscrição>Informação e Comunicação em Saúde - 
Icict>Seleção).  
 
 
MATRÍCULA  
 
A matrícula dos candidatos deverá ser realizada por e-mail gestac.ppgics@icict.fiocruz.br , 
nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2018. 
  
 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA 
 
- Para alunos do PPGICS  

 Formulário de matrícula preenchido e assinado 
 
- Para alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu:  

 Formulário de matrícula preenchido e assinado 
 Cópia Digitalizada do RG  
 Cópia Digitalizada do CPF  
 Declaração de Matrícula ou Carta da coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em papel timbrado, devidamente assinada e carimbada, especificando o semestre 
letivo e o curso. 
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