
CASO CLÍNICO  DE UM PACIENTE

Identificação: Republica 
Federativa do Brasil, 509 anos, 
sexo indeterminado, casado, 
brasileiro, procedência - América 
Latina, natural da América 
Latina. 

Queixa Principal:  Fraqueza, 
desnutrição, pobreza, corrupção, 
desigualdade social, exploração, 
miséria, insuficiência dos 
serviços públicos..  

História Mórbida Atual: O 
paciente relata início súbito dos 
sintomas há 509 anos. Informou 
evolução de piora ao longo do 
últimos 100 anos.

História Mórbida Pregressa: 
O paciente relata histórico de 
mau funcionamento dos órgãos 
públicos e parasitas acumulando 
capital. Já teve colonização de 
exploração, mercantilismo, 
ditadura militar, neoliberalismo...

História Mórbida Familiar: 
Países Irmãos e em demais 
continentes com os mesmos 
sintomas em graus variados

DIAGNÓSTICO: ??????

TRATAMENTO: ??????

“Como funciona a 
sociedade?”

Não esqueça: 
Dias 07 e 08 de 
novembro 
Das 9:00h às 18:00h 
no DANC

gestão 2009 : “Saber que 
se pode... querer que 
aconteça ”

CURSO DE FORMAÇÃO

“COMO FUNCIONA A 
SOCIEDADE ?”



"Ou os estudantes se
identificam com o destino do seu povo, 

com ele sofrendo a
mesma luta, ou se dissociam do seu 

povo, e nesse caso, serão
aliados daqueles que exploram o povo". 

(Florestan Fernandes)



VOCÊ SABERIA TRATAR ESTE 
CASO ?
O  curso  “Como  Funciona  A 
Sociedade” é uma iniciativa do 
Núcleo de Educação Popular “13 
de Maio” (São Paulo). O núcleo 
foi  criado  por  professores  da 
UNICAMP,  intelectuais  e 
representantes  sindicais  no 
intuito  de promover  discussões 
sobre  a  sociedade  na  qual 
vivemos  e  hoje  já  conta  com 
mais de 17 anos de experiência 
em  capacitação  de  grupos 
populares. Através de cursos de 
monitores,  ministrados  para 
pessoas  do  Brasil  inteiro,  o 
“Como  Funciona  a  Sociedade” 
tem  sido  realizado  em  vários 
estados,  tendo  boa  aceitação 
por  parte  do  público.  Desde 
catadores  até  professores 
universitários, o curso consegue 
transmitir conteúdos complexos 
como teoria do valor, mais-valia, 
ideologia  de  Estado,  em  uma 
linguagem simples e acessível.

Venha  nos  ajudar  a  achar  um 
possível  diagnóstico  para  os 
problemas de nosso país.

POR QUE PARTICIPAR?

• No curso “ Como Funciona 
a Sociedade”, você terá a 
oportunidade de ir além 
em sua formação. 

• Ao entender como a 
sociedade se organiza 
compreendemos os reais 
determinantes sociais de 
saúde 

• O curso pode ajudá-lo a 
responder algumas 
perguntas sobre a 
realidade e prepará-lo para 

enfrentar melhor os 
desafios da sociedade. 

COMO PARTICIPAR?
Data: 07 e 08 (sábado e domingo) 
de novembro de 2009

Horário: das 9:00 às 18:00 horas.

Local: Diretório Acadêmico Nilo 
Cairo (DANC). R. Ébano Pereira, 
114 - centro

Carga Horária: 16 horas

Inscrições: mande um e-mail com 
nome, curso e período para 



danc@danc.com.br até o dia 05 de 
outubro  

OBS.: Vagas limitadas

Informações: Rafael “Batata” – 
9241- 1820

                        Luiz Guilherme - 
9225 – 9455                                
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