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25 JULHO
segunda
Anfiteatro 09
ICC Sul • Campus Darcy Ribeiro

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: 
Linguagens e desafios 

Bertha Luz - Ciência em gotas 
Glauber Gonçalves • 2 min • Animação

Mudando o mundo 
Carla Gallo e Cesar Cabral • 5 min • Animação

Simbiose
Júlia Morim • 20 min • Documentário

19h30 MESA DE ABERTURA

28 JULHO
quinta
Canal 15 da NET
unbtv.unb.br

Clarita   
Thereza Jessouroun  • 14 min • Docudrama

Herança social     
Christian Jafas • 20 min • Documentário

História da Ciência:
Imagens do Inconsciente      
Cintia Albuquerque • 26 min • Documentário

Territórios marginais     
Júlio Matos • 28 min • Documentário

As sementes      
Beto Novaes e Cleisson Vidal • 32 min • Documentário

22h

MESA DE ABERTURA

29 JULHO
sexta
Canal 15 da NET
unbtv.unb.br

Alina Perlowagora-Szumlewicz
da Polônia às grandes endemias
brasileiras   
Marina Saraiva  • 11 min • Documentário

Diálogos entre saberes e
sistemas de cura      
Caio Polesi • 14 min • Documentário

Fator F       
Maria Lutterbach • 17 min • Documentário

Histórias da Ciência:
Amefricanidade       
Cintia Albuquerque • 25 min • Documentário

Potência N        
Maria Lutterback  • 16 min • Documentário

O cotidiano do trabalho por
aplicativo - Trajetos e trajetórias
invisíveis na cidade           
Letícia Pessoa Masson e Simone Santos Oliveira  • 31 min 
Documentário

22h

26 JULHO
terça
Canal 15 da NET
unbtv.unb.br

Saúde Tem Cura   
Silvio Tendler • 90 min • Documentário

Musicoterapeuta    
Cintia Albuquerque • 25 min • Documentário

22h

Realização
Distribuição e
Acervo audiovisual: 



FILMES
Bertha Luz - Ciência em gotas
2 min • Glauber Gonçalves • Animação • 2017

Conhecida por sua atuação em defesa dos direitos femininos, Bertha Lutz foi uma pesquisadora 
pioneira, responsável pela catalogação de novas espécies de anfíbios. Seu livro sobre as 
pererecas brasileiras tornou-se uma referência na área. A animação integra a série Ciência em 
Gotas, um projeto de divulgação científica da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) que 
apresenta a trajetória de cientistas brasileiros com relevante atuação no campo da saúde 
pública e do meio ambiente.

Mudando o mundo
5 min • Carla Gallo e Cesar Cabral • Animação • 2015

Em uma sala de aula, brinquedos e objetos ganham vida para ajudar a contar a história de 
descobertas científicas, na área da saúde, que mudaram o mundo. Em cinco divertidos episódios 
aprenda sobre Oswaldo Cruz e o combate à varíola; Adolpho Lutz e Emilio Ribas e a experiência. 

Simbiose  
20 min • Júlia Morim • Documentário • 2017

Uma conversa com Maria dos Prazeres de Souza, conhecida como Dona Prazeres, parteira 
tradicional, cuja trajetória de saberes é uma “simbiose" entre o tradicional e o contemporâneo, 
entre o popular e o biomédico, entre mundos e realidades contrastantes mantendo uma 
constante incorporação e construção de saberes. 

Saúde Tem Cura  
90 min • Silvio Tendler • Documentário • 2022 

Saúde tem Cura, dirigido por Silvio Tendler com o apoio da Fiocruz, aborda a potência e as 
fragilidades do Sistema Único de Saúde (SUS), o único sistema de saúde do mundo que atende a 
mais de 190 milhões de pessoas gratuitamente. O filme mostra como era o Brasil antes do SUS, 
fala da luta para a sua criação, traça um panorama da atualidade e pensa o futuro da saúde 
pública. Conta com depoimentos de profissionais que participaram da sua criação; de médicos 
como Drauzio Varella, Paulo Niemeyer e Margareth Dalcolmo; de profissionais que atuam no dia 
a dia do sistema; de representantes da sociedade civil e de usuários.

Musicoterapeuta   
25 min • Cintia Albuquerque • Documentário • 2020 

A música tem ritmo, melodia e harmonia. Esses três elementos poderosos ajudam a organizar 
qualquer confusão mental ou emocional. Esse documentário fala sobre o CAPS, Centro de 
Atenção Psicossocial, que é um dispositivo que foi criado para ser uma alternativa à internação, 
um dispositivo substitutivo do modelo hospitalocêntrico. Ele também é um local que oferece a 
possibilidade de atenção diária, de uma organização, de um cotidiano para que se dê uma 
construção de vida. 

Clarita 
14 min • Thereza Jessouroun • Docudrama • 2007 

Narrado na primeira pessoa, e baseado na história da mãe da diretora, portadora da Doença de 
Alzheimer, o documentário apresenta reflexões e questionamentos sobre o sentido da vida e a 
convivência com a morte. O documentário alterna imagens filmadas com sua mãe e 
reconstituições feitas com a atriz Laura Cardoso.

Herança social  
20 min • Christian Jafas • Documentário • 2016 

Uma doença antiga, estudada e negligenciada. O Rio de Janeiro é uma das capitais com mais 
casos de tuberculose. Mas por que para algumas pessoas a tuberculose é hereditária? 
Hereditária é a situação social. Os lugares mais pobres dos lugares mais ricos reúnem 
condições precárias de vida que propagam uma doença que não deveria mais existir. Ontem ou 
hoje a alvorada lá no morro nem sempre foi uma beleza. O documentário revela que há décadas 
partilhamos a mesma herança social. 



História da Ciência: Imagens do Inconsciente 
26 min • Cintia Albuquerque • Documentário • 2020 

Em outubro de 2019, a UFF E O Museu de Imagens do Inconsciente se uniram numa homenagem 
à Nise da Silveira pelos 20 anos de sua morte. Esse documentário conta a história de vida da 
Dra. Nise da Silveira. 

Territórios marginais  
28 min • Julio Matos • Documentário • 2019

Por meio de vídeo-cartas, moradores de rua de duas grandes cidades brasileiras falam de si, 
fabulando suas vidas e se reinventando diante da câmera. Reconhecem-se. Revelam diferentes 
dimensões a serem consideradas quando se aborda a questão das populações de rua. Apontam 
subjetividades e o lugar da redução de danos na nossa sociedade.    

As sementes   
32 min • Beto Novaes e Cleisson Vidal • Documentário • 2015 

Neneide fala sobre empoderamento feminino e como seu grupo "Mulheres Decididas a Vencer" 
passou a trabalhar com abelhas num assentamento na caatinga no Rio Grande do Norte. Izanete 
resiste ao agronegócio que ocupa extensas terras no Rio Grande do Sul, onde produz um leite 
ecológico e pães para a merenda escolar. Para Efigênia, horta é terapia e o trabalho na roça em 
Minas Gerais, independência.� Maria dos Santos recorda lutas pela posse da terra e igualdade 
de gênero e contra a desnutrição nas áreas quilombolas na Bahia. Quatro sementes da economia 
solidária, do cooperativismo, do feminismo e da agroecologia. 

Alina Perlowagora-Szumlewicz da Polônia às grandes endemias brasileiras 
11 min • Marina Saraiva • Documentário • 2020 

Polonesa naturalizada brasileira, Alina Perlowagora-Szumlewicz chegou ao Brasil no início da 
década de 1940, fugindo das restrições impostas pelo regime nazista. Nascida em 1911, 
formou-se em Ciências Naturais pela Universidade de Varsóvia, na Polônia, onde também obteve 
o título de doutora em filosofia. No Brasil, dedicou-se ao estudo das grandes endemias do país. 
 
Diálogos entre saberes e sistemas de cura 
14 min • Caio Polesi • Documentário • 2019 

O Projeto Xingu tornou-se referência na produção de conhecimento e práticas voltadas para o 
campo da saúde indígena, junto com outros esforços da universidade como a Cátedra Kaapora 
onde busca a troca de conhecimentos com grupos sociais não hegemônicos. O documentário é 
um trabalho de extensão universitária da Unifesp. 

Fator F  
17 min • Maria Lutterbach • Documentário • 2018  

O minidoc dá voz a pesquisadoras que se tornaram mães e mostra o impacto causado pela 
sobrecarga no cuidado com os filhos e a falta de políticas institucionais que considerem a 
maternidade. Mesmo sendo hoje maioria no mestrado e doutorado no Brasil, as mulheres levam 
mais tempo do que seus colegas homens para conquistar espaços de liderança e chegar ao topo 
da carreira. 

Histórias da Ciência: Amefricanidade  
25 min • Cintia Albuquerque • Documentário • 2020 

O documentário conta a história de Lélia de Almeida Gonzalez, que foi filósofa, antropóloga, 
professora, escritora, intelectual, militante do movimento negro e feminista. Em sua trajetória – 
encerrada há 25 anos –, teoria e prática estiveram organicamente conectadas. 

Potência N  
16 min • Maria Lutterback • Documentário • 2017 

O minidoc reúne histórias de acadêmicas negras do campo da Matemática e dados sobre 
subrepresentatividade para revelar como o racismo e o machismo institucionais impõem 
barreiras à carreira das pesquisadoras. 

O cotidiano do trabalho por aplicativo - Trajetos e trajetórias invisíveis na cidade   
31 min • Letícia Pessoa Masson e Simone Santos Oliveira • Documentário • 2021  

Documentário que apresenta diálogos com entregadores e motoristas de aplicativos sobre o 
cotidiano, a saúde e a segurança e os processos de coletivização das atividades de trabalho e da 
organização destes trabalhadores. Fruto do projeto de pesquisa e extensão Saúde e direitos dos 
trabalhadores em tempos de plataformas digitais: um olhar sobre a atividade realizado em 
parceria entre a Ensp/Fiocruz, a UFRJ e a UFF.


