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Os dilemas da
participação
PROGRAMA

8 Setembro

14.00 ‐ 14.30 | Receção /Sessão de abertura

10.00 ‐ 12.00 | Condições e dispositivos da participação

José Resende
Itinerários sobre o fazer comum: explorações e
inquietações

Inês Vicente; Alexandre Martins; Beatriz Xavier
Quotidianos de trabalho em cuidados paliativos e dilemas
de participação na proximidade

Beatriz Xavier ‐ Presidente da comissão organizadora
Carina Gomes ‐ Vereadora Pelouro Cultura CM Coimbra
(a conﬁrmar)

Catarina Delaunay
Entre le droit de réserve et l'exposition publique via
associations des malades : la double injonction morale des
couples infertiles dans le cadre de l'assistance médicale à
la procréation avec tiers donneur

15.00 ‐ 18.00 | Participações, contextos e artes de fazer as
mobilizações?
Mauro Serapionni, Ana Raquel Matos
Formas de participação na área da saúde: entre limites,
potencialidades e desaﬁos

Ubirajara Santiago de Carvalho Pinto
Graﬃti as a participatory device: between protest and
recognition
12.00 ‐ 14.00 | Pausa para almoço

Helena Arco
Quando o corpo nos trai: Participação, contexto e arte
de mobilização do idoso para a autocuidado

14.00 ‐ 16.00 | Condições e dispositivos da participação

Bruno Dionísio
Monitorizar: um momento crítico da participação

Guilherme Paiva de Carvalho; Aryanne Sérgia Queiroz de
Oliveira
Identity and Recognition of Rights of the Transsexual
Subject in Brazil
João Feijão
The (in)visibility of the school turbulence: from the
institutional treatment to the mobilization of technical
and relational devices of participation
Pedro Caetano
Problematizar, projetar, engrandecer: As trajetórias de
participação dos estudantes
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16.30 | Percurso turístico
Coimbra ‐ Um Outro Olhar

9 Setembro

Comissão Organizadora:
Beatriz Xavier
Bruno Dionísio

10.00 ‐ 12.00 | Os limites e as recusas à participação
Jussara Feire
"Perdre tout espoir dans la justice des hommes" : résignation,
émotions et foi à Rio de Janeiro
David Beirante
Ser do contra: tensões e dilemas perante a recusa em participar na
educação sexual escolar
Luís Gouveia
O modelo proﬁssional docente posto à prova pelas
reconﬁgurações no sistema de ensino: os incentivos à
colegialidade e as resistências dos professores à participação
Hernán Armando Mamani
Une pièce manquante dans la déﬁnition du problème "transport
public" au Brésil ? L'usager face aux politiques de transport à Rio
de Janeiro à Campos dos Goytacazes

Catarina Delaunay
David Beirante
Inês Pedro Vicente
José Manuel Resende
Luís Gouveia

Design:
Mafalda A. Beirante

iNSTITUIÇÕES REPRESENTADAS:
Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA)
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES)
Universidade Nova de Lisboa (UNL)
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)

12.00 14.00 | Pausa para almoço
14.00 ‐ 16.00 | Existência de equívocos criativos dos atos
participativos
Francois Romijn
Louvoiement, composition et virtuosité dans la participation en
matière de santé
Pedro Duarte
O ambiente como um bem a defender e preservar: Gramáticas
justiﬁcativas das formas de envolvimento e de participação em
associações ambientalistas
Daniela Soares
Contrasts and aﬃnities in the public (in)visibility of the Machado
Joseph disease patient's condition: struggle for recognition
16.30 | Visita guiada
Coimbra Património Mundial

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL)
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Universidade de Brasília (UnB)
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)
Universidade Federal Fluminense (UFF)
Groupe de Recherche sur l'Action Publique (GRAP)
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Centre Georg Simmel ‐ École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS)
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