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Semana ciência, cultura e saúde: 

DIA 03/12
Atividades na Cinelândia e Palácio Capanema

09h - Mobilização: Ocupação do Palácio Capanema
Cortejo teatral da Cinelândia até os pilotis do Palácio Capanema
 Coordenação: Vitor Pordeus e. Marcos Matraca

11h - Abertura e Credenciamento (estas atividades ocorrerão nos 
pilotis do Palácio Capanema ao longo do dia)
- Desfile dos grupos que compõe a Rede Saúde e Cultura
- Palavras dos representantes das  instituições envolvidas na 
realização da Semana
- Abertura da Feira Livre, das Práticas Integrativas de Saúde e de 
Apresentações Culturais

13h - Almoço

15h - 18h – Tribuna Livre
- Deixe o seu recado! (depoimento, divulgação, reflexão de trabalho 
sobre o tema Saúde-Cultura em 1 min. Os depoimentos serão 
registrados em audiovisual para compor o acervo da Rede Saúde e 
Cultura)
15h - Apresentação da Rede Saúde e Cultura 
- Apresentação do projeto Rede Saúde e Cultura e de sua
plataforma virtual
- Lançamento da publicação “Retratos da Interface entre Cultura e 
Saúde no Brasil” (Experiências Selecionadas nos Prêmios Cultura e 
Saúde de 2008 e 2010 - MinC)

16h - Círculo de Cultura: Direito à Diversidade Cultural no
Cuidado à Saúde
- Roda de conversa participativa e interativa. São bem-vindas, além do 
diálogo construtivo, performances artísticas que dialoguem com o 
tema em pauta. 

18h - Apresentação da banda Os Siderais e convidados

DIA 04/12
Atividades no prédio da Escola Nacional de Saúde 
Pública (ENSP) - Campus da Fiocruz - Manguinhos

9h - Mobilização: Ocupação da Escola Nacional
de Saúde Pública (ENSP)
- Cortejo teatral em frente ao prédio da ENSP (Escola Nacional de 
Saúde Pública), sob a coordenação de Vitor Pordeus e Marcos Matraca.
- Feira Livre das Práticas Integrativas de Saúde e de Apresentações 
Culturais. Estas atividades ocorrerão em frente ao prédio da ENSP 
(Escola Nacional de Saúde Pública) ao longo do dia.

10h – Círculo de Cultura: Ciência, Arte e Cidadania
- Roda de conversa participativa e interativa. São bem-vindas, além do 
diálogo construtivo, performances artísticas que dialoguem com o 
tema em pauta. 

12h - Almoço

12h - 18h - Tedex
- Apresentações de vídeos que abordam o tema Saúde-Cultura. Os 
vídeos serão passados ao longo do dia.

14h - 18h - Tribuna Livre
- Deixe o seu recado! (depoimento, divulgação, reflexão de trabalho sobre 
o tema Saúde-Cultura em 1 min. Os depoimentos serão registrados em 
audiovisual para compor o acervo da Rede Saúde e Cultura)

14h - Grupos de Trabalho para estruturação colaborativa da Rede 
Saúde e Cultura
- Os inscritos poderão optar pelos seguintes eixos: Práticas 
Tradicionais em Saúde; Práticas integrativas e complementares em 
saúde; Equidade em saúde e cultura; Saúde Indígena; Saúde Mental; A 
Arte e o cuidado à saúde (promoção, prevenção e reestabelecimento 
da saúde); Controle social, participação e solidariedade; Acesso a 
conhecimentos e expressões culturais tradicionais; Necessidades de 
formação para apoiar a gestão, os serviços e as práticas na interface 
saúde e cultura. 

17h - Ato Cultural em frente ao Castelo da Fiocruz

DIA 05/12
Atividades no Hospital Psiquiátrico Nise da Silveira 

9h - Mobilização: Ocupação do Hospital Psiquiátrico
Nise da Silveira
- Cortejo teatral dentro e nos arredores do Hospital Psiquiátrico, sob a 
coordenação de Vitor Pordeus e Marcos Matraca.
- Feira Livre das Práticas Integrativas de Saúde e de Apresentações 
Culturais. Estas atividades ocorrerão dentro do Hospital ao longo do dia.

13h - Almoço 
14h - Círculo de Cultura: Saúde Mental
- Roda de conversa participativa e interativa. São bem-vindas, além do 
diálogo construtivo, performances artísticas que dialoguem com o 
tema em pauta. 

15h30 - Café
16h - Planária Final: Apresentação dos resultados
dos Grupos de Trabalho
17h30 - Festa De Nise 
- Apresentações culturais ao som de banda e DJ.
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