Programme Version française

27 aout : Session 1 : Séance plénière
8h30 : Accueil
9h-9h30 : Discours d’accueil
9h30-9h50 : Discours du Président Yves Schwartz
9h50-10h : Présentation du Congrès : Magda Scherer
10h-10h15 : pause
10h15-12h : Conférences inaugurales (30mn chacune suivies de 15mn de débat) - Médiateur :
Renato Di Ruzza
Edna Maria Goulart Joazeiro
Dispositivo dinâmico de 3 polos : diálogo entre disciplina epistêmica, ergológica e a história
Liliana Cunha, Denise Alvarez, Marianne Lacomblez
As múltiplas temporalidades do trabalho : contribuições cruzadas entre a ergonomia e a
perspetiva ergológica
12h-14h : Déjeuner

27 aout : Session 2 : Ateliers
Les ateliers se déroulent de 14h à 18h avec une pause de 15mn à 16h. Les exposés ont une
durée de 15mn, et sont suivis d’une discussion générale.
A1 : Le travail d’enseignant (1ère partie) - Médiateure : Mariana Verissimo
Bruno Borges
O trabalho docente no ensino médio privado : o ponto de vista da atividade

Maríllia Dias Costa, Fátima Cristina da Costa Pessoa
A dêixis discursiva do trabalho docente : investigações sobre o lugar da e do docente na
instituição escolar
Daniel Fabián Roca Flores Pinto, Daisy Moreira Cunha
La ergología en el ámbito de la educación superior peruana : el trabajo del profesor en una
universidad privado social
Paula Mara Costa de Araujo, Monica de Fátima Bianco, Kleyton Teixeira Valadão, Rebeca
Boreli de Anchieta
Estágio docente : uma análise ergológica da atividade do discente-professor
Mariana Veríssimo, Eni de Faria, Maria das Graça Maria de Oliveira
Ergologia e Educação: contribuições mútuas
Rosanny do Perpétuo Socorro de Souza Lima, Fátima Cristina da Costa Pessoa
Análise do discurso e ergologia: práticas discursivas do trabalho docente no processo de
inclusão escolar de pessoas com deficiência

A2 : le travail dans le secteur de la santé (1ère partie) - Médiateure : Maria da Gloria Lima
Camila Pinno, Mônica Strapazzon Bonfada, Silviamar Camponogara
O uso de si no trabalho do enfermeiro a partir da abordagem ergológica
Ana Cláudia Cardozo Chaves, Magda Duarte dos Anjos Scherer, Muna Muhammad Odeh
Utilização da ergologia para a análise em atenção básica à saúde
Maria da Glória Lima, Claudia Maffini Griboski
O desafio da pluridisciplinaridade nos processos de qualificação e reforma curricular do curso
de enfermagem da UnB
Carolina Gasperin, Cristine Maria Warmling, Ananyr Porto Fajardo
Trabalhadores da saúde : o envelhecer no trabalho e a ergologia
Rafael da Silveira Gomes, Rémy Jean
Pelo desenvolvimento de um agir em competência nas práticas de cuidado : Educação
Permanente em Saúde sob a ótica da Ergologia.
Aparecida Gouvêa Mônica de Fatima Bianco
Dramáticas dos usos de si envolvendo profissionais de enfermagem : estudo situado numa
unidade de urgência e emergência no sudeste do brasil
Gerusa Ribeiro, Denise Elvira Pires de Pires, Magda Duarte dos Anjos Scherer
Práticas de biossegurança no ensino técnico de enfermagem

A3 : Les conditions de travail (1ère partie) - Médiateur : Daisy Cunha
Geisa Cássia Romani de Abreu
A subjetividade na atividade de técnicos de operação na indústria de petróleo
Alana Pires Dale
Estratégias de enfrentamento utilizadas por trabalhadores de indústria têxtil frente ao trabalho
repetitivo
Claudia Costa
Trajetória das mulheres trabalhadoras nas facções : condições de trabalho e dupla jornada
em goiânia-go
Daniel de Souza Costa
Direito de recusa e a dinâmica dos riscos : reflexões sobre seus paradoxos, obstáculos e
apropriações
Neusa Maria da Silva, Daisy Moreira Cunha
A construção da experiência, pelas operárias, na atividade de trabalho em um canteiro de
obras da construção civil pesada de minas gerais.
Gustavo Roberto da Silva, Rafael da Silveira Gomes, Ueberson Ribeiro Almeida
O trabalho do guincheiro no Porto de Vitória/ES e os desafios do processo formativo – uma
análise ergológica
Mislene A. Gonçalves Rosa, Daisy Moreira Cunha
Saberes “Inatos” e Saberes Profissionais : Confrontação de saberes da mulher trabalhadora
da cadeia produtiva do setor têxtil brasileiro

A4 : Interrogations conceptuelles - Médiateur : Rémy Jean
Admardo B. Gomes Júnior, Luciana Gelape dos Santos
Reflexões sobre uma intervenção: diálogos entre psicanálise e ergologia
Ana Maria Alencar, Mariana Veríssimo Soares de Aguiar e Silva
Contribuições das ciências da vida para o conceito de atividade
Enio Rodrigues da Silva
A Ergopsiquiatria en train de se faire – (re)pensar a (im)possível atividade em psiquiatria
Mickaël Wanègue
Des lois et des droits à mettre en œuvre : étude d’une profession au cœur de renormalisations

Simone Santos Oliveira, Sergio Luiz Dias Portella, Denize Nogueira, Gilmara da Costa Silva
Saúde, atividade e desenvolvimento
Sergio Portella
Ergologia, sociedade e mudanças
Rufino F. Adriano
Três desconfortos intelectuais: três oportunidades para a ergologia? reflexão sobre a
fragilidade das instituições, a necessidade de reinvenção da filosofia e o lugar dos saberes
académicos

28 aout : Session 3 : Séance plénière
8h30 : Accueil
9h : Communications de 15mn suivies de 10mn de discussion
Médiateure : Eloisa Santos
Jaddh Yasmin Malta Cardoso, Maria Elizabeth Barros de Barros, Rafael da Silveira Gomes
Dispositivo dinâmico a três pólos no sus : uma experiência de cogestão e produção de saberes
no vai-e-vem entre a aderência e a desaderência
Deise de Souza Dias, Eloisa Helena Santos, Jurandir Soares da Silva, Luiz Guilherme de Lima
e Souza, Mariana Veríssimo
Repercussões do diálogo entre marxismo e ergologia na análise e intervenção no trabalho à
luz do conceito de atividade
Ingrid Dromard
Les Groupes de Rencontres du Travail : pour un dialogue social pluri-disciplinairement
intégratif
Jéssica de Azerêdo Rizzi, Mônica de Fátima Bianco
Infidelidades do meio : confrontando-se com as metas de produção e de perdas em uma
beneficiadora de vidros
10h30-10h45 : pause
Abdallah Nouroudine
Comprendre et agir pour le patrimoine et le développement selon une approche ergologique
Nathalie Akoka, Lais di Bella
Une activité de dialogue autour d’Etonnants Travailleurs
Natália Valadares Lima, Daisy Moreira Cunha

Abordagem ergológica e a Teoria da Atividade histórico-cultural: interfaces, distanciamentos
e conceito de atividade
12h15-14h : Déjeuner

28 aout : Session 4 : Ateliers
Les ateliers se déroulent de 14h à 18h avec une pause de 15mn à 16h. Les exposés ont une
durée de 15mn, et sont suivis d’une discussion générale.

A1 : Le travail d’enseignant (2ème partie) - Médiateure : Maria Clara Bueno
Hadson José Gomes de Sousa, Fátima Cristina da Costa Pessoa
A dramática dos usos do corpo-si (si por si e/ou pelo(s) outro(s)) e a constituição identitária
no trabalho do professor
Losekann, Maristela Vargas, Fischer, Maria Clara Bueno
Atividade docente do enfermeiro no estágio curricular supervisionado : contribuições da
ergologia
Maria Ieda Almeida Muniz
As contribuições da ergologia para a formação do acadêmico-professor
Hanna Alice Alves Tavares, Ueberson Ribeiro Almeida
Análise da atividade de trabalho dos profissionais de Educação Física do SUS: cuidado em
saúde via práticas corporais
Ueberson Ribeiro Almeida
Tramas e urdiduras : o protagonismo como exercício na atividade de professores de educação
física

A2 : le travail dans le secteur de la santé (2ème partie) - Médiateure : Magda Scherer
Nádia Kappaun, Mariana Monteiro de Castro, Flavia Miguelote, Simone Santos Oliveira
Perspectiva ergológica para a compreensão da relação trabalho e saúde na área da saúde
Laurence Belliès
De l’intervention à la production de savoirs utiles à la transformation positive du travail
Mônica Strapazzon Bonfada, Camila Pinno, Silviamar Camponogara
Análise da autonomia do enfermeiro em pronto-socorro: nota prévia

Renata Oliveira Sampaio, Rafael da Silveira Gomes
A atividade das agentes comunitárias de saúde na estratégia saúde da família : entre
dramáticas e re(criações)
Magda Scherer
Do macro ao micro do trabalho, como responder aos desafios do meio sempre infiel em
contextos diversos e semelhantes: hospitais na Argélia, Brasil e França
Stephania Mendes Demarchi, Mônica de Fatima Bianco
Nursing professionals of a bank of human milk : the uses of you in the activities
A. Taleb, R. Di Ruzza, Y. Schwartz
La démarche ergologique par l’organisation de Groupes de Rencontres de Travail au service
des urgences médico-chirurgicales du CHU de Tlemcen : premiers résultats, critiques et
perspectives

A3 : Les conditions de travail (2ème partie) - Médiateure : Rosimare Petitjean
Fernanda Fonseca
Um olhar ergológico sobre o teletrabalho
FernandaFonseca
O uso da análise ergonômica do trabalho e do grupo de encontro de trabalho em uma política
de gestão de riscos no setor público
Jaqueline Araújo da Silva, Mariana Veríssimo, Carolina Maria Mota Santos
O trabalho que não é trabalho : ergologia e gestão do trabalho de porteiro
Petitjean Rosimare, Strecker Rosilene
Os principais desafios no processo de envelhecimento no trabalho de um grupo de servidores
públicos
Bianca Rückert, Celina Maria Modena, Daisy Moreira Cunha
O cuidado em saúde no movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil do ponto de
vista da atividade humana e da filosofia da práxis
Clúvio Soares Terceiro, Maria Clara Bueno Fischer
Aprendizagem e imprendizagem em situações de trabalho : impregnação, engajamento e
corpo-si
Cristiane A. Fernandes da Silva
Saberes práticos de metalúrgicos em cabines de pintura automotiva

A5 : Sur les métiers - Médiateur : Admardo Gomes Jr
Agamenon de Abreu
A pele/tecido do ator/figurinista – Um olhar ergológico na engenharia do espetáculo
Haubrich Gislene, Durrive Louis, Freitas Ernani
Repenser la communication dans les organisations : un point de vue ergologique du
disciplinaire au pluridisciplinaire,
Sabrina Oliveira de Figueiredo, Mônica de Fátima Bianco
Inovações dos processos de trabalho e a saúde mental dos policiais militares capixabas : um
estudo sob a perspectiva ergológica
Janice do Carmo Demuner Magalhães, Rafael da Silveira Gomes
Os Saberes dos Trabalhadores Policiais Militares como Constituinte da Atividade de
Luana Jéssica Oliveira Carmo, Lílian Bambirra de Assis, Admardo B. Gomes Junior
O empreendedorismo tem outra face ? A vivência de um empreendedor pela perspectiva
ergológica
20h : Diner de Gala

29 aout : Session 5 : Séance plénière
8h30 : Accueil
9h : Communications de 15mn suivies de 10mn de discussion
Médiateure : Liliana Cunha
Louis Durrive
La démarche ergologique dans le champ de la pédagogie
Alvaro Casas
Pédagogie et savoirs investis
Patrick Rywalski
Formation des adultes et ergologie
Isabelle Pariente-Butterlin, Christine Noël-Lemaître
La logique de la pratique : conflits de normes, débats de normes et dilemmes éthiques
Fátima Pessoa
Investigações sobre a palavra como materialidade do trabalho : contribuições entre análise do
discurso e ergologia

Luisa Fernanda Delgado Martínez, Oliva Mopez Arellano, Sergio Lopez Moreno, Liliana
Cunha
Cómo la ergología contribuye a la construcción una propuesta de Política Pública sustentada
en la perspectiva contemporánea de Derechos Humanos?
11h30-12h : pause
12h : Conclusion(s) du Congrès: Magda Scherer et Abdesselam Taleb

NB. L’Assemblée générale de la Société internationale d’ergologie aura lieu le 29 aout 2018 à
14h30. Tous les adhérents sont invités à y participer. Il est possible d’adhérer à la SIE au
moment du Congrès.

