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TEMA: "Direito à Informação, inclusão e promoção de saúde e educação" 

 

 

Evento realizado em parceria entre a Associação Panapaná e o Departamento 

de Cultura e Informação / Ciência da Informação e Preservação da Memória da 

Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. 

 

Coordenação Geral:  
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Profa. Dra. Sueli Mara Soares Ferreira – CBD/ECA/USP 
 

Comissão Organizadora: 
Fga. Tainá Soares Ferreira – Presidente da Panapaná 
Profa. Dra. Silmara Rondon Melo – ONG Panapana 
Profa. Dra. Sueli Mara Soares Ferreira – CBD/ECA/USP 
Prof. Dr. Francisco Palleta -  Chefe do CBD/ECA/USP 
 

Horário do evento: 09h00 às 16h00 

Local: Auditório Lupe Cotrim - Escola de Comunicações e Artes da USP 

Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitária 

 

A parceria entre a Associação Panapaná e o Departamento de Cultura e 

Informação / Ciência da Informação e Preservação da Memória da ECA/USP, 

possibilitou que o II Simpósio de Apoio Interdisciplinar aos Transtornos e 

Dificuldades de Aprendizagem” 2022, fosse organizado explorando o tema 

"Direito à Informação, inclusão e promoção de saúde e educação". 

 

Com o foco do acesso à Informação enquanto um direito constitucional, este 

tema, por um lado, apresenta grande convergência com várias linhas de 

interesse e pesquisa do Departamento no que tange a gestão da informação, 

competência informacional, direitos autorais, ética da informação, memória e 

cultura etc., visando a inclusão e promoção da educação em geral. E por outro 

lado, vem exatamente ao encontro do anseio da Associação Panapaná, no que 

se refere ao cumprimento de sua missão, qual seja “promover a saúde,a 

educação e a qualidade de vida de crianças e adolescentes com dificuldades de 

aprendizagem do entorno da CEAGESP, São Paulo”. 



 

A Associação Panapaná desenvolve atividades tanto educativas como de 

promoção de saúde e reabilitação para crianças em situação de vulnerabilidade 

social, da região Oeste de São Paulo. Oferece atendimento nas áreas de 

Fonoaudiologia, Psicologia e Terapias Integrativas, a partir da parceria com 

diferentes escolas da rede pública de ensino da cidade de São Paulo, serviços 

de saúde do SUS e outras instituições não governamentais.  

 

Dentro de seu Programa de Educação e Sociedade, a Associação Panapaná 

ampliou suas ações para além dos atendimentos especializados a crianças e 

jovens, iniciando a promoção de um evento anual para informar a sociedade, 

incluindo professores, pais e familiares, quanto à natureza destes distúrbios, 

como podem ser tratados, onde devem buscar assistência e o conhecimento 

sobre os direitos que são inerentes a tais crianças e jovens enquanto cidadãos. 

Este evento foi projetado para acontecer sempre no mês de junho, participando 

da e contribuindo com a Campanha "Junho Púrpura", promovida pela Sociedade 

de Pediatria de São Paulo. Campanha esta, cujo principal objetivo é levar dados 

e atualizar os profissionais da saúde quanto ao aprendizado, suas dificuldades 

e distúrbios, se encaixa sobremaneira aos objetivos e missão da Panapaná. 

 

A primeira edição do evento ocorreu no dia 19 de Junho de 2021, realizado na 

modalidade online por meio da plataforma Zoom vinculada à plataforma Sympla 

e foram sugeridas doações no ato da inscrição, direcionadas à manutenção dos 

atendimentos prestados pela Associação Panapaná. Contou com a participação 

de 17 renomados palestrantes das áreas de saúde e de educação (psicólogos, 

fonoaudiólogos, médicos, pedagogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, 

cientista da informação, bibliotecário). 

 

Por meio das palestras e discussões promovidas durante o evento entre 

palestrantes, moderadores e participantes, foi possível compreender melhor os 

processos interdisciplinares de avaliação, diagnóstico e intervenção nas 

dificuldades e transtornos de aprendizagem, bem como ampliar a visão sobre o 

aprendizado durante o desenvolvimento infantil e a importância da estimulação 

precoce para prevenir dificuldades de aprendizagem, promovendo saúde e 

qualidade de vida para as crianças e suas famílias.  

 

OBJETIVOS do II Simpósio 2022: 

1. Informar e contextualizar pais/responsáveis, familiares, educadores, 

profissionais de saúde, e a sociedade em geral, sobre os principais 

desafios enfrentados pela pessoa com Transtorno ou Dificuldades de 

Aprendizagem; 

2. Apresentar possibilidades e estratégias às pessoas com Transtorno ou 

Dificuldades de Aprendizagem, para que possam pleitear e usufruir seu 



direito humano e universal de acesso à informação, cultura, saúde e 

educação. 

3. Aproximar o público-alvo do Simpósio com o público acadêmico da 

Universidade, como forma de estabelecer novos laços de pesquisas, 

intervenções e compartilhamento de boas práticas. 

 

PROGRAMAÇÃO do II Simpósio 2022 

1. Abertura das 09h00 às 09h50  

a. Mesa de Abertura: Apresentação sobre a Associação Panapaná, 

o CBD/ECA/USP, bem como do tema e dos objetivos do evento. 

b. Palestra magna: Transtornos e Dificuldade de Aprendizagem: 

manifestações, desafios e ações para a promoção e ampliação do 

acesso à informação, saúde e educação.  

   

2. Mesa 1: 10h às 11h45 

Tema: Direitos da pessoa com transtorno de aprendizagem e acesso à 

informação  

a. Direitos da pessoa com Transtornos e/ou Dificuldades de 

Aprendizagem: acesso à informação, saúde e educação; 

b. Rede de cuidado e apoio à pessoa com Transtornos e/ou 

Dificuldades de Aprendizagem: informação e empoderamento   

c. Novas diretrizes para o acesso à informação para pessoas com 

necessidades especiais - indicação professor do departamento  

 

3. Mesa 2: 13h às 14h20 

Tema: Educação especial e educação inclusiva no contexto dos 

transtornos de aprendizagem   

a. Educação especial e educação inclusiva no contexto dos 

transtornos de aprendizagem  

b. Boas práticas em sala de aula: inclusão, aprendizagem e 

desenvolvimento social 

c. Relatos de experiência: dia-a-dia da pessoa com transtorno de 

aprendizagem sob o ponto de vista de professores e familiares 

 

4. Mesa 3: 14h30 às 14h45 

Tema: Impactos da pandemia na aprendizagem  

a. Transtornos de Aprendizagem e Dificuldades de Aprendizagem e 

suas relações com a comunicação e a aprendizagem no pós-

pandemia 

b. Aspectos emocionais e de interação social na pessoa com 

Transtornos ou Dificuldades de Aprendizagem no pós-pandemia 

c. Aprendizagem e construção do conhecimento: desafios da 

educação no pós-pandemia  

 



SESSÃO DE ENCERRAMENTO - das 15h50 às 16h00  

Dra. Silmara Rondon Melo – Coordenadora Geral do Evento. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

Este ano, o II Simpósio terá formato híbrido, sendo possível ao participante 

acessar de forma remota e ao vivo ou presencialmente. A gravação do evento 

ficará disponível para acesso em até 30 dias após o evento.   

 

Será emitido certificado de participação pelo CBD/ECA/USP. 

 

Todos os participantes (palestrantes e ouvintes) devem se inscrever pela 

plataforma Sympla  (????? Link). Os valores arrecados na inscrição - via 

contribuição consciente - serão revertidos para a manutenção e ampliação dos 

atendimentos realizados pela Associação Panapaná.    

 

 

Mais informações: 

http://panapana.org.br 

ongpanapa@gmail.com 

 

http://panapana.org.br/
mailto:ongpanapa@gmail.com

