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EMENTA 
 
As Atividades Programadas têm por objetivo introduzir o aluno nas atividades do 
Núcleo de seu orientador, promovendo experiências em pesquisa e em projetos 
de ação social, bem como   estimulando a produção conjunta de 
publicações.  Neste semestre, o objetivo geral continua sendo o de delinear 
caminhos metodológico para analisar e atuar no impacto psicossocial de 
tragédias ambientais, desconsiderado nas ações das políticas públicas e civis de 
restauração dos danos. Assim, dá continuidade à pesquisa iniciada no semestre 
anterior sobre o sofrimento ético-político dos atingidos pela barragem do Fundão 
– Barra Longa-MG. Após os primeiros contatos, buscando conhecer o cotidiano 
da população, suas necessidades e os embates com o Estado e a empresa 
causadora do desastre, a saúde se   destacou como problema urgente. Dada - 
a concepção restrita de saúde por traz do atendimento insuficiente oferecido á 
população, o NEXIN elegeu, neste semestre, como tema de reflexão, a saúde 
ético-política-  entendida como potência de ação, uma concepção que traz a 
relação indivíduo-estado, a desigualdade social e a justiça, como eixos 
analíticos. 
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