
 

 

CHAMADA PARA CAPÍTULOS PARA LIVRO DE DIREITOS 
HUMANOS E SAÚDE MENTAL 

 
Será lançado, por ocasião do 3º Fórum de Direitos Humanos e 

Saúde Mental, em Florianópolis, de 28 a 30 de junho de 2017, livro 
sobre o tema Direitos Humanos e Saúde Mental. Podem ser 
submetidos textos para constituirem capítulos até 31 DE MARÇO 
de 2017. 

 
Consulte as instruções para submissão na página do Fórum: 
www.direitoshumanos2017.abrasme.org.br 
 
3º FÓRUM DE DIREITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL 

 
INSCRIÇÕES PARA MONITORES ABERTAS 

 
As inscrições para monitores do 3º Fórum Brasileiro de Direitos 

Humanos e Saúde Mental também já estão abertas, através da 
página www.direitoshumanos2017.abrasme.org.br   

 
 
PRIMEIROS CONVIDADOS INTERNACIONAIS CONFIRMADOS 

PARA O 3º FÓRUM BRASILEIRO DE DIREITOS HUMANOS E SM 

 

Temos o prazer de anunciar três convidados internacionais confirmados para 3º 
Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental – UFSC Florianópolis, 29 a 30 de 
junho de 2017. Confira abaixo: 

  Informa  
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http://www.direitoshumanos2017.abrasme.org.br/
http://www.abrasmebr.org.br/


 

 

Maria Grazia Giannichedda - Itália 

Socióloga, presidente da Fundação Franca e Franco Basaglia e componente do Comitê 

Nacional "Stop OPG". Ensina sociologia dos fenômenos políticos na Universidade de 

Sassari e participa da reforma psiquiátrica italiana e internacional desde seu início. Atuou 

junto à Organização Mundial de Saúde como responsável pelos direitos humanos, 

processos participativos e na luta contra a exclusão. Foi uma das principais e mais próximas 

assessoras do inesquecível Franco Basaglia, cuja luta por uma psiquiatria democrática e 

dignidade de todos os seres humanos continua. 

 

 

 

 

Marianne Farkas - EUA 

Pesquisadora do Centro de Pesquisa e Treinamento e Professora no Sargent College de 

Saúde e Reabilitação da Universidade de Boston, há mais de 25 anos. Tem trabalhado no 

campo da reabilitação e recuperação psiquiátrica. Foi responsável pelo Centro Colaborador 

da Organização Mundial de Saúde em Reabilitação Psiquiátrica, fornecendo treinamento, 

consultoria e pesquisa. Vice-Presidente da Associação Mundial de Reabilitação 

Psicossocial (WAPR) e Presidente da Associação Nacional de Centros de Pesquisa e 

Treinamento em Reabilitação (NARRTC). Como educadora, recebeu o Prêmio de Mérito 
da Universidade de Boston; o  John Beard Award para inovações no campo; da 
Associação Internacional de Serviços de Reabilitação Psicossocial ; o Prêmio Lifetime 



Achievement  (NYAPRS); e o Prêmio Nacional de Louvor da Associação Americana de 

Centros de Pesquisa e Treinamento de Reabilitação por "avanços científicos pioneiros que 

ajudaram a transformar a pesquisa em saúde mental e sistemas de reabilitação e estar na 

vanguarda de uma mudança de paradigma que ajudou os praticantes, as famílias e a 

sociedade, como um todo, a ver capacidade e potencial em pessoas que antes eram 

percebidas como estando além da esperança ". 

 

 

 

 

Robert Whitaker - EUA 

 

Jornalista, ganhou vários prêmios cobrindo medicina e ciência, entre eles o  Prêmio 

George Polk para Escrita Médica; o da Associação de Escritores de Ciência para o melhor 

artigo de revista; e melhor jornalismo investigativo de 2010. Em 1998, co-escreveu uma 

série sobre pesquisa psiquiátrica para o Boston Globe, finalista para o Prêmio Pulitzer 

para o Serviço Público. Seu trabalho se volta para o fenômeno da medicalização, 
particularmente sobre a influência das drogas utilizadas na psiquiatria e seu 
benefício real no tratamento das doenças mentais. Escreveu “Made in America: A 
má ciência, a má medicina e o mal-estar duradouro dos doentes mentais” (2001), 

“Anatomia de uma epidemia: balas mágicas, drogas psiquiátricas e a 
surpreendente ascensão da doença mental na América” (2010),” Psiquiatria sob 
influência: Corrupção institucional, lesão social e prescrições para a 
reforma”(2015), 

 

VISITE NOSSO FACEBOOK 

https://www.facebook.com/forumbrasileirodedireitoshumanos/?fref=ts 

 

 
Abrasme Informa 

Informativo Oficial da Associação Brasileira de Saúde Mental – ABRASME 

Coordenação Editorial: Walter Ferreira de Oliveira. 

Contato e-mail: abrasme@abrasme.org.br  

Site Abrasme: www.abrasme.org.br 
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