11ª REUNIÃO TRIMESTRAL ABERTA DE

PESQUISA QUALITATIVA
DAS ÁREAS DA SAÚDE DA UNICAMP
Data: 21 de março de 2019, quinta-feira
Local: Anfiteatro do Hospital das Clínicas da UNICAMP
(3º andar, entrar pela rampa da frente do hospital e prosseguir no mesmo andar)
Promoção: Fórum de Pesquisadores Qualitativistas das Áreas da Saúde da UNICAMP
Certificados gratuitos; aberto a público acadêmico; sem inscrição prévia; lugares limitados
Pauta:
1)

09:00 às 10:00 – Problematização I:

Trajetória de enfermeira de formação em assistência primária ao idoso para
pesquisadora qualitativista no referencial psicodinâmico em assistência
terciária ao paciente oncológico: Quais facilidades e barreiras nesta migração?
(do projeto de mest. ‘manejo psicológico do paciente com CA de cabeça/pescoço: significados dados pela equipe’)
Adriana Consuelo Oliveira Bispo – enfermeira (Faculdade São Salvador BA 2009), aluna do Mestrado
Profissional em Assistência ao Paciente Oncológico, da Faculdade de Ciências Médicas Unicamp
2)

10:00 às 11:00 – Problematização II:

Trajetória de psicóloga clínica psicodinâmica de criança/adolescente/adulto
para pesquisadora em área de antropologia de estudos etnográficos:
Quais facilidades e barreiras nesta migração?
(do projeto de pós-doc ‘diferença cultural e relação no atendimento em saúde: visão de médicos,
enfermeiros e pacientes muçulmanas no Brasil e no Reino Unido’)
Bianca Stella Rodrigues – psicóloga (UNIP 1989), mestre em psicologia (PUC-Camp 1989), doutora em
saúde mental (Unicamp 2013), aspirante ao GRACIAS - Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e
Árabes, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras - FFCLRP USP-Ribeirão, com proposta de pós-doc
3)

11:00 às 12:00 – Exposição conceitual:

Pesquisa Qualitativa na Área das Artes: Temas em destaque para projetos,
Métodos investigativos pertinentes e Quadros teóricos para suporte.
Crispim Antonio Campos – psicólogo (PUC-Campinas 1985), psicoterapeuta (Sedes Sapientiae 1988),
mestre em educação (Unicamp 1996), doutor em psicologia social (PUC-SP 2007), pós-doutor University
of Leeds (Inglaterra), ex-docente UFG campus Catalão. Atual docente Departamento de Medicina UFSCar

Alvo: Discutir conceitos e técnicas de metodologias ‘quali’ em Saúde – em clínica, gestão ou ensino –
de ICs/ Mestrados/ Doutorados/ Pós-docs para usos assistenciais, administrativos ou pedagógicos.

Técnica: Roda de conversa a partir de exposições de tema conceitual e de situações problematizadoras,
dos programas universitários de pesquisa, de projetos ou artigos, em andamento ou concluídos.
Contato: Egberto Ribeiro Turato - erturato@fcm.unicamp.br - Professor Titular em Prática de Ciências - FCM/Unicamp

