
SEMINÁRIO
TEMÁTICO

OV
2017

NN

28 Novembro
17h00-20h00 Sala 0.06 Piso 0 do Edifício ID |  | 

1. Tornar tolerável, educar, envolver: Corpos, sexualidades e modalidades de cuidado de si

Alexandre Cotovio Martins (ESECS-IPP; CICS.NOVA)
”Tornar o final de vida tolerável: momentos críticos e investimentos de forma em cuidados paliativos“

Joana Zózimo (FE/UC; SOCIUS/ISEG)
”Soluções que vêm do quotidiano: os hospitais dentro do hospital e os cuidados dentro do cuidado na doença 
mental grave“

David Beirante (CICS.NOVA)
”Educar a sexualidade de corpo e alma: da economia do sofrimento à boa distribuição da felicidade“

Moderação de Luís Gouveia (CICS.NOVA)

17h00-20h00 Multiusos 2 Piso 4 do Edifício ID |  | 

2. Corpos que chegam, corpos que partem: a complexa administração dos desassossegos da vida

Mário Santos (CIES-IUL)
”Em torno do nascimento em casa - tensões, contradições e a (im)possível regulamentação dos corpos e das 
práticas“

Ana Patrícia Hilário (ICS-UL)
”Olhares sobre a intimidade da morte“

Daniela Soares (CICS.NOVA)
”Dilemas e tensões em torno da procriação de portadores de Doença de Machado-Joseph“

Moderação de Inês Pedro Vicente (CICS.NOVA)

14h15-16h15 Multiusos 2 Piso 4 do Edifício ID |  | 

3. Corpos e espaço público: os (des) encantos da exposição

Ana Raquel Matos (CES, Coimbra)
”Formas de participação pública (in)convencional na saúde: os (des)encantos da ação coletiva pelo protesto em 
Portugal“

Ângela Marques Filipe (McGill University, Canadá)
”Corpos Políticos: Um retrato da participação de doentes, utentes e familiares na melhoria dos cuidados e 
políticas de saúde“ (Videoconferência)

Moderação de Catarina Delaunay (CICS.NOVA)

Coffee-break

16h30-19h30 Multiusos 2 Piso 4 do Edifício ID |  | 

4. Os seres são sempre capazes de fazer? A intrincada governação da (in) capacidade e da fadiga

Ana Paula Gil (NOVA FCSH; CICS.NOVA)
”Maus-tratos e negligência em lares de idosos em Portugal: Entre o normativo e as ambivalências em torno de um 
problema“

Paula Silva (Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, IPATIMUP, i3S - Instituto de Investigação e 
Inovação em Saúde da Universidade do Porto)
”Conhecer a doença: os doentes em primeiro lugar“

Mariana Oliveira Dias (NOVA FCSH; CICS.NOVA)
”As pessoas sem-abrigo: além do conceito de corpos sem teto“

Moderação de José Manuel Resende (CICS.NOVA)

Comissão Organizadora: Catarina Delaunay, Inês Vicente, Mariana Oliveira Dias
Comissão Científica: José Manuel Resende, Catarina Delaunay
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