IMS/UERJ e IESC/UFRJ organizam minicurso no Pré-ABRASCÃO 2018

"Economia Política do Setor Saúde no Brasil do Século XXI:
Conflito Distributivo, Interesses, Ideologias e Poder – Estado,
Política Pública e Grandes Grupos Econômicos"

LOCAL E DATAS: Campus da UERJ, 24 e 25 de julho de 2018

Coordenação: Eduardo Levcovitz (IMS/UERJ) e Lígia Bahia (IESC/UFRJ)
OBJETIVOS:
•
•
•

Apresentar e debater marcos analíticos baseados no referencial teórico-conceitual da
Economia Política
Aprofundar os conceitos financeirização, privatização e conflito distributivo aplicados ao
Setor Saúde.
Propiciar ampliação de rede de estudos e pesquisas visando fortalecer o processo de
Explicação-Interpretação-Intervenção sobre o Setor Saúde brasileiro no Século XXI.

EMENTA:
O minicurso parte do pressuposto de que as atividades econômicas na saúde são social e
historicamente caracterizadas, inscrevem-se em relações sociais, e os mercados constituídos
em torno de suas dimensões (industriais, comerciais, de prestação de serviços e de gestão)
são politicamente instituídos, e repercutem no alcance das políticas públicas.
Apresenta e discute os resultados finais da pesquisa “Complexo Econômico Industrial da
Saúde (CEIS), Inovação e Dinâmica Capitalista: Desafios Estruturais para a Construção do
Sistema Universal no Brasil” (Projeto CNPQ Nº405077/2013-0) no contexto do atual processo
de degradação do Estado brasileiro e desintegração das políticas sociais, e a partir destes
conteúdos propõe refletir sobre uma agenda de investigação sobre a Economia Política do
Setor Saúde no Brasil do Século XXI.

PROGRAMA:
24 de julho – 9:30 a 12:30 - O Estado brasileiro “em decomposição”: austeridade, ajuste
fiscal e desintegração das políticas sociais
•
•
•

Lucas Andrietta – IE/UNICAMP
Maria Lúcia Teixeira Werneck Vianna – IE/UFRJ
Paulo Henrique Rodrigues – IMS/UERJ

24 de julho -14:00 a 17:00 - Os grandes grupos econômicos do setor saúde:
financeirização, privatização e ativismo político
•
•
•
•

Artur Monte Cardoso - IE/UNICAMP
Ialê Falleiros – EPSJV/FIOCRUZ
Leonardo Mattos – IESC/UFRJ
José Sestelo – ISC/UFBa

25 de julho – 9:30 a 12:30 - Economia Política do Setor Saúde no Século XXI: agenda de
ensino, pesquisa e ação política
•
•
•
•

Carlos Augusto Gadelha – ENSP/FIOCRUZ
Eduardo Levcovitz – IMS/UERJ
Ligia Bahia – IESC/UFRJ
Mario Scheffer – FM/USP

-------------------- -

Alunos do IMS/UERJ poderão validar 1 crédito em disciplina eletiva do 2o
semestre de 2018, com apresentação do certificado de participação no
minicurso e resenha de uma das três mesas-redondas

