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Contactos
Blogue: http://incapacidade-indiferenca.blogspot.com
Inscrições: www.fpce.up.pt/inscricoes_incapacidade
E-mail (informações e submissão de abstracts):
simposio_incapacidade@fpce.up.pt
facebook.com/simposioInCapacidadeInDiferenca

Apoios
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Dia 14 e 15 Outubro 2010

Programa
Mudemos o foco do indivíduo deficiente para
uma sociedade incapacitante e ainda incapaz de
aceitar e adaptar-se a diferenças entre humanos.
Vejamos assim a deficiência de outra perspectiva
e chamemos-lhe outra coisa – incapacidade
- de modo a distanciarmo-nos ainda mais de
ideologias dominantes incapacitantes. E olhemos
para a deficiência não como um défice individual
e anormal mas como uma diferença corporal. E
assim entremos em diálogo de modo a pensar e
a actuar sobre a inclusão e a participação social,
a anti-discriminação, a eliminação de barreiras
arquitectónicas, comunicacionais, atitudinais,
educacionais, vocacionais, legais e pessoais
que existem quotidianamente nas vidas das
pessoas incapacitadas. No sentido da justiça
social, da promoção dos direitos de cidadania e
do desenvolvimento da autonomia das pessoas
incapacitadas.

Deste modo, pretende-se perceber o
enquadramento de um modelo sociopolítico
sobre a incapacidade em Portugal, tratandose de temas como a acessibilidade e o design
inclusivo, a discriminação e a mobilização
para a acção, a diferença corporal e a
diversidade em sociedade, as relações (in)
capacitantes entre profissionais–familiares–
pessoas incapacitadas, …. Tendo como
objectivo último o encontro de conclusões
e de propostas concretas de intervenção
na comunidade das pessoas incapacitadas,
nas organizações, nas instituições, no poder
político e na sociedade, esperando-se que
estas sejam relevantes na definição de futuros
desenvolvimentos nas intervenções e políticas
relativas à incapacidade, no sentido de uma
sociedade inclusiva, pluralista e diversa.

Este simpósio tem como objectivo central
a promoção do debate entre pessoas
incapacitadas, profissionais e investigadores
da área da incapacidade. Entendemos que
a problematização destas questões não se
refere somente às pessoas incapacitadas mas
à sociedade portuguesa e, consequentemente,
se exige o compromisso e a responsabilidade
de todos os actores sociais na promoção
da inclusão social efectiva das pessoas
incapacitadas e na garantia do respeito pelos
seus direitos.

Público-alvo: profissionais e voluntários
de organizações ligadas à incapacidade,
arquitectos, enfermeiros, fisioterapeutas,
terapeutas, médicos, psicólogos, investigadores
na área da incapacidade, pessoas com
incapacidade,
familiares
e
dirigentes
associativos da área da incapacidade.

Dia

14 Outubro

14h00 - 14h20

Sessão de abertura

14h00

Afixação dos posters

14h30 - 15h30

Conferência Carolyn Kagan (Manchester Metropolitan University)

15h30 - 16h00

Coffee-break

16h00 - 18h15

Mesas redondas

18h30 - 19h30

Discussão dos posters

19h30

Jantar

Dia

15 Outubro

10h00 - 11h30

Mesas redondas

11h30 - 11h45

Coffee-break

11h45 - 12h30

Mesas redondas

12h30 - 14h00

Almoço

14h00 - 16h00

Discussão conjunta/ devolução dos resultados das mesas redondas

16h00 - 16h30

Sessão de encerramento

Mesas redondas e moderadores convidados
1. Discriminação, indiferença e mobilização | Conceição Nogueira (IEUM)
2. Normalidade, normalização e diferença | Luís Roque (CERCI – Fafe)
3. Barreiras vs Design universal: gestão do espaço físico, comunicacional e cognitivo
das pessoas incapacitadas | Paula Teles (Presidente da Comissão Técnica 177 (IPQ) – Acessibilidade
e Design Inclusivo)

4. Relações entre profissionais – familiares – pessoas incapacitadas: no sentido da
autonomia e inclusão | Ana Isabel Pinto (FPCEUP)
As inscrições deverão ser feitas on-line para http://www.fpce.up.pt/inscricoes_incapacidade e
têm o valor de 10 euros (sem jantar) até dia 8 de Outubro de 2010.
Os investigadores que queiram apresentar um poster deverão submeter um abstract
(Máx: 200 palavras) com título, autores, instituição e e-mail de contacto, para o e-mail do
simpósio até dia 8 de Outubro de 2010.

