
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Agó Páes 

 
Desde sua infância, trabalhou no ateliê de 

seu pai, Carlos Páez Vilaró, aprendendo com ele 
seus primeiros passos na arte. A Natureza é sua 
grande professora e é a partir dela que levou 
movimentos, cores e formas, misturando-os em 
seu trabalho, inspirados de seu interior, para 
cumprir o seu desejo de compartilhar os 
sentimentos mais profundos de luz, harmonia e 
paz. Colaborando assim com a missão de mudar 
a espécie humana em direção a um estado mais 
elevado de vibração.  

Por José Luiz Ribeiro 

 
  

 



MARÇO/2019 

Data Atividade Professor 

14/03/19 Visita ao Museu do CEMEMOR 
Aplicação de um questionário no 
tempo 0 sobre as expectativas e a 
importância da disciplina  

Luciana Diniz Silva  

Rodrigo Santos Ribeiro 

Rogério Gomes Beato 

Equipe do CEMEMOR 

 
21/03/2019 

Aula introdutória  
Dinâmica: Solicitar aos alunos que citem 
dentro do seu cotidiano como aprendiz de 
medicina, em qual local e em que situação 
vivenciada, ele percebeu “um atendimento 
humanizado”.  

Rodrigo Santos Ribeiro 

Rogério Gomes Beato 

28/03/2019 Reflexão literária sobre o papel 
do médico  

Dinâmica: Atividade interativa com textos 
dos livros, poesias, poemas, citações. 

Rogério Gomes Beato 

Total de aulas: 03 aulas presenciais - 4h30min 

ABRIL/2019 

Data Atividade Professor 

04/04/2019 Pesquisa qualitativa e arte: 
Sensibilização na arte de cuidar  
Palestra e atividade interativa com os 
alunos (30 minutos – escutar o retorno 
dos nossos aprendizes)  

Djenane Ramalho de 
Oliveira 

11/04/2019 “Empatia e arte – a arte da 
empatia” 
Palestra e atividade interativa com os 
alunos (30 minutos – escutar o retorno 
dos nossos aprendizes) 

Rodrigo Santos Ribeiro 

Rogério Gomes Beato 

18/04/2019 FERIADO Semana Santa 

25/04/2019 Aula intermediária promovida 
pelos próprios alunos da 
medicina  

1ª Avaliação formal da disciplina  

Minhas especificidades, 
vivências e desejos, além ou 
complementares à medicina. 

Médico e artista, artista e 
médico? 

Total de aulas: 03 aulas presenciais - 4h30min 

 

  



MAIO/2019 

Data Atividade Professor 

02/05/19 A arte da comunicação 
Palestra e atividade interativa com os 
alunos (30 minutos – escutar o retorno dos 
nossos aprendizes). 

André Melo Mendes  

 
09/05/2019 

“A arte da relação médico-
paciente” 
Palestra e atividade interativa com os 
alunos (30 minutos – escutar o retorno dos 
nossos aprendizes). 

Anelise Impelizieri Nogueira 

Maria Mônica Freitas Ribeiro 

16/05/2019 Arte e finitude – Finitude com 
arte 

Palestra e atividade interativa com os 
alunos (30 minutos – escutar o retorno dos 
nossos aprendizes). 

Luciana Diniz Silva  

23/05/2019 O uso da arte em nosso 
cotidiano – espaço para 
reflexão, aprendizado e 
relaxamento. 
Palestra e atividade interativa com os 
alunos (30 minutos – escutar o retorno dos 
nossos aprendizes). 

Luciana Diniz Silva  

Rodrigo Santos Ribeiro 

Rogério Gomes Beato 

30/05/2019 Aula final (fechamento) 
promovida pelos próprios 
alunos da medicina  

2ª Avaliação formal da disciplina 

Os alunos devem trazer 
casos clínicos em que 
acompanharam e fazer uma 
interligação com os temas 
discutidos durante a 
disciplina. 
Aplicação de um questionário 
no tempo final sobre as 
expectativas e a importância da 
disciplina 

Total de aulas: 04 aulas presenciais - 5h00min 

 

Caros alunos, 

 

Desde já agradecemos e será uma honra contar com presença de vocês.  

 

Cordialmente, 

Abraço,  

Luciana Diniz Silva, Rodrigo Santos Ribeiro, Rogério Gomes Beato. 

 

https://youtu.be/lG0Rn9SWK74 

https://youtu.be/lG0Rn9SWK74


 


