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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, a atividade programada do NEXIN têm por 
objetivo propiciar aos alunos o conhecimento das dimensões teórico-
metodológicas e práticas do conceito de sofrimento ético-político como 
categoria de ação do psicólogo em territórios.  Terá como estudo de caso uma 
área atingida por desastre ambiental Mariana, e estão previstas as seguintes 
atividades: discussões teórico-metodológicas sobre sofrimento ético-político,  
trauma, memória  e  território;  o planejamento de uma pesquisa, desde a 
análise do caso a ser estudado, os projetos previstos para sua recuperação a 
definição dos dados a serem obtidos , até o esboço da análise dos mesmos  O 
objetivo é delinear caminhos metodológico para analisar e atuar no impacto 
psicossocial de tragédias ambientais, desconsiderado nos enfrentamentos  de  
desastres ambientais.  
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