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Educação e saúde mental:

 atuais desafios



Com muita satisfação passamos a apresentar o nosso XXVII
QUALIEDUC – Seminário de Trabalhadores sobre Qualidade na
Educação, desta vez com o propósito de estimular uma
discussão coletiva entre os profissionais da educação sobre o
atual cenário no qual estão inseridos. Para subsidiar estas
discussões estamos nos valendo de ilustres personagens cujas
palestras irão contribuir para que possamos, ao final, formar 
 massa crítica sobre as sérias dificuldades pelas quais passam a
educação, os educadores, o nosso público alvo e a sociedade de
modo geral.
Assim como todos os outros, este evento que ora se inicia tem a
marca do IPET – Instituto de Pesquisas e Estudos dos
Trabalhadores, órgão criado e mantido pelo movimento
sindical dos educadores.
Por fim desejamos a todos uma excelente participação, um bom
trabalho e sobretudo uma grande contribuição para a
sociedade.

Apresentação



Objetivos
Proceder análise conjunta dos efeitos da pandemia provocada
pelo corona vírus sobre o universo de pessoas que se ocupam da
educação: profissionais, alunos e sociedade como um todo.
Produzir opiniões próprias sobre os efeitos causados pelo
trabalho remoto nos professores e nos alunos, apontando
soluções para posterior discussão em grupo.
Recomendar aos sindicatos a adoção de ações pontuais a serem
negociadas com o patronato das escolas com vistas a minimizar
os efeitos que afetam a saúde dos professores e que são gerados
pelo trabalho remoto provocados por questões ergonômicas,
pela precariedade da tecnologia disponivel, pela sobrecarga de
trabalho e pelas dificuldades financeiras, dentre outras;
Compartilhar com outros profissionais do país suas angustias e
apreensões com sua profissão e com o futuro da educação.



Programação 29 de julho de 2021

20h - Live "Desmistificando os transtornos mentais"

30 de julho de 2021

10h - Live "Educação e saúde mental"

31 de julho de 2021

 10h - Live "Saúde mental, Educação e a interface com a
psicologia positiva: uma conversa necessária"

19h - Abertura
Live "Paulo Freire e  aprendizagem"

18h - Live "A loja mágica. Qual o preço da saúde mental?"



Prof. Dr. Lourival José

Martins Filho

Docente na Universidade do Estado 
de Santa Catarina

Presidente da ABAlf 
Associação Brasileira de Alfabetização

 "Paulo Freire e 
aprendizagem"

29 de julho de 2021 - 19 horas



Dr. Nelson R. de Almeida

Cardoso

Médico Psiquiatra

Especialista em dependência química e
Psiquiatria Forense

 "Desmistificando
os transtornos

mentais"

29 de julho de 2021 - 20 horas



30 de julho de 2021 - 10 horas

"Educação 
e

saúde mental"

Marcia Pereira

 Bernardes

 Psicóloga Clinica.
Doutora em Psicologia pela UFSC (2020)

Especialização em Psicodrama registrado junto a
Federação Brasileira de Psicodrama (FEBRAP).

Psicodramatista Didata Supervisora pela FEBRAP nos
focos Psicoterápico e Sócio educacional.

Autora do livro "Metodologia Científica e Psicodrama:
Porque escrever pode ser prazeroso" (2017).
Co-autora dos livros "Memórias da Psicologia

Catarinense"(2005) e Múltiplos olhares sobre a
Biodiversidade"(2017).

 



30 de julho de 2021 - 18 horas

Gustavo Lorusso 

Guerreiro

Psicólogo Clínico
Graduado pela Universidade do Vale do Itajaí

Psicodramatista 
Locus Psicodrama

"A loja mágica.
Qual o preço da
saúde mental?"



31 de julho de 2021 - 10 horas

Guilherme Alcantara Ramos

"Saúde mental, Educação e
a interface com a

psicologia positiva: 
uma conversa necessária"

Mestre em Psicologia, 
Coordenador e Docente do curso de psicologia da

Unisociesc Blumenau, 
Membro do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e

Inclusão no UniCuritiba.
Atuação com processos de ensino aprendizagem e

saúde mental no ambiente acadêmico e
profissional.

Amanda Lang
Psicóloga
Pedagoga,

Especialista em educação inclusiva,
Neuropsicopedagoga,
Intérprete de LIBRAS,  

Docente no curso de psicologia da Unisociesc
Blumenau - áreas de aprendizagem, educação e

avaliação psicológica



 

Nossa anfitriã

Aurita B. Mugnaini

Facilitadora Go Minimal e Spark Cards
Mentora e Orientadora de Carreira

Tradutora e Instrutora de Inglês
Organizadora Profissional Certificada

@auritamugnaini



Transmissão

@qualieduc.ipet
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