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Educação Popular sempre viva: construindo novos caminhos
Seminário
Educação Popular sempre viva: construindo novos caminhos
Data: 14 e 15 de novembro
Local: Auditório da EPSJV

Inscrições até 8 de novembro
VAGAS LIMITADAS
Inscreva-se aqui [1]

PROGRAMAÇÃO
14 de novembro
8h - Credenciamento
9h – Mesa de abertura
9h30 - Exibição do vídeo "Encontro Nacional do EdpopSUS"
10h – Mesa redonda:
Paulo Freire e a conjuntura atual
Sérgio Haddad - assessor da Ação Educativa e professor da Universidade de Caxias do Sul
Educação Popular e o desmonte das políticas públicas
José Ivo Pedrosa - professor da Universidade Federal do Piauí e vice-presidente da Abrasco
Ronaldo Travassos (EPSJV) - mediador
12h – Intervalo
13h30 – Rodas de conversa: Participação popular | Cultura | Práticas educativas | Cuidado | Território, história e
memória
15h– Apresentação da peça: “Paulo Freire - O andarilho da utopia”
19h– Apresentação da peça: “Paulo Freire - O andarilho da utopia”
15 de novembro
8h30 – Plenária com apresentação da síntese coletiva das rodas de conversa
10h30 - Construção do “documento final” do encontro com encaminhamentos e propostas de fortalecimento da
educação popular na saúde.

12h – Intervalo
13h30 – Rodas de conversa: Organização dos caminhos para o VI Encontro Nacional de Educação Popular em Saúde
e do
I Encontro de Educação Popular da América Latina

Mais informações:
Tel: 21 3865-9747/9759
edpopsus@gmail.com [2]
Av. Brasil - 4365 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21040-360 - Tel.: (21) 3865.9797
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