
Título Departamento Resumo

A Economia Solidária e a Autogestão: 

desenvolvimento de conceitos e aplicação 

prática para promover o desenvolvimento das 

comunidades afetadas pelo rompimento das 

barragens de rejeito da Samarco



Departamento de Ciências Administrativas

O projeto pretende promover a troca de saberes entre a comunidade acadêmica e as 

comunidades afetadas pelo rompimento da barragem de rejeitos da Samarco. Esses 

saberes se referem aos conceitos de cooperativismo, autogestão e economia 

solidária. Mediante oficinas de trabalho, pretende-se gerar discussões sobre esses 

conceitos, mostrando como foram aplicados em outras situações de vulnerabilidade 

e como poderíamos utilizá-los em benefício da comunidade em análise. Por fim, 

objetiva-se fornecer as condições iniciais que poderão contribuir para o 

desenvolvimento de cooperativas, que propiciarão a retomada, no mercado de 

trabalho, das famílias presentes nos distritos afetados pelo desastre.

Comunicação e Marketing: desenvolvimento 

de ações junto à comunidade para o 

empoderamento das vítimas da queda da 

barragem de Fundão

Departamento de Ciências Administrativas

Este projeto tem por objetivo desenvolver ações de comunicação e marketing com 

vistas a empoderar as pessoas atendidas pelo programa "Administração em Ação: 

apoio às iniciativas de geração de renda e empregos às vítimas da queda das 

barragens de rejeito da Samarco", propiciando a elas conhecimento dos programas, 

projetos, oficinas e cursos oferecidos pelo NUCAT e pelas associações 

comunitárias, bem como criando meios para a divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos por estas pessoas. A implantação de um sistema de comunicação e 

marketing entre os stakeholders  só tem a otimizar os esforços já empreendidos, 

melhorando seus indicadores e proporcionando à comunidade a participação de 

formas diversas.

Gestão financeira e operacional de iniciativas 

para geração de renda em Antônio Pereira
Departamento de Ciências Administrativas

O objetivo deste projeto é fornecer subsídio técnico para a gestão financeira e 

operacional das inciativas empreendedoras, sociais ou empresariais que operavam 

na região afetada pelo desastre da queda da barragem da Samarco. É parte do 

programa: "Administração em Ação: apoio às iniciativas de geração de renda e 

empregos às vítimas da queda das barragens de rejeito da Samarco", que visa 

contribuir para a reinserção econômica dos empreendedores afetados pelo 

incidente. 

Identidades, afetos, cotidiano e memória em 

Mariana

Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

Este projeto busca continuar as ações para tornar os atingidos da tragédia da 

Samarco protagonistas de narrativas: do lugar, do patrimônio, das paisagens, da(s) 

história(s), das memórias, das pessoas e do presente. Para isso, o projeto intenta 

continuar a oferecer meios para que moradores de comunidades atingidas sejam 

capazes de narrar, verbo-visualmente, acompanhados por estudantes de jornalismo, 

fragmentos do que podem constituir suas identidades e imaginários, permeados pelo 

afeto como forma de conhecimento e apropriação de espaços. É ouvir – e tornar 

audíveis – vozes de sujeitos que formam e são conformados pelo lugar, que o 

humanizam.

Projetos isolados e vinculados - ANO 2017 - EM DESENVOLVIMENTO



Memórias do trauma
Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

Este projeto busca continuar as ações de escavar, resgatar, indexar, unificar, 

arquivar e socializar memórias e suportes de memórias de sujeitos das comunidades 

atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, em 2015. Faz isso ao entender 

que as narrativas e os resgates de memórias são importantes aliados no processo 

de reparação do trauma e na reintegração do sujeito ao tempo e ao mundo "normal" 

após o evento traumático, que separa o sujeito do campo do simbólico. Ao mesmo 

tempo, o projeto incentiva o trabalho com novas memórias, diante das perspectivas 

de futuro dos atingidos.

Observatório do Reassentamento - rede de 

ações e apoio aos atingidos nos municípios 

de Mariana e Barra Longa

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Com o intuito de dar continuidade ao trabalho iniciado e desenvolvido no segundo 

semestre do ano de 2016, o “Observatório do Reassentamento” busca manter seu 

trabalho de lidar com as questões oriundas do rompimento da Barragem de Fundão, 

em Mariana, que gerou vários danos às populações das cidades afetadas pela lama 

de rejeitos. Das várias frentes para apoio às pessoas atingidas em Mariana e Barra 

Longa, o projeto proposto visa fazer da observação o desdobramento do olhar pela 

ação, no viés da copesquisa. Nas atividades desenvolvidas na primeira etapa, o 

olhar desindividualizou-se e buscou, pelo compartilhamento entre academia e 

população, a recusa da hierarquia entre sujeito e objeto. É esse o processo que se 

pretende continuar, já que o “observar” tornou-se uma forma de construção e ação, 

atravessado pela transversalidade de uma rede de olhares que possibilita a 

compreensão do reassentamento a partir dos saberes dos próprios atingidos, para 

que possam ser encaminhadas ações e diretrizes que necessitam ser 

continuadamente trabalhadas, uma vez que o reassentamento – mesmo já tendo 

transcorrido mais de um ano do desastre – ainda está longe de se concretizar. 

Perspectivas de Futuro no Trabalho Através 

de um Mapeamento Profissiográfico das 

Vítimas do Rompimento da Barragem: ações 

de campo

Departamento de Ciências Administrativas

Este projeto tem por objetivo desenvolver o mapeamento profissiográfico das vítimas 

de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e demais localidades atingidas pelo 

rompimento da barragem de rejeito pertencente à empresa Samarco, e também 

construir, junto com a população atingida, as perspectivas de futuro deles em 

relação ao trabalho, emprego e renda. Essas perspectivas de futuro serão base para 

a estruturação de planos de ação para a configuração de cursos, oficinas, ações 

comunitárias e governamentais, bem como ações de toda sorte que surtam 

resultado em termos de melhorias à comunidade atingida pela queda da barragem 

no que concerne, especificamente neste projeto, à questão do trabalho, do emprego 

e da renda. Acreditamos que esse mapeamento será extremamente válido para 

auxiliar na identificação de alternativas de projetos de geração de renda, no âmbito 

da Economia Solidária.



Título Departamento Resumo

A Economia Solidária e a Autogestão: 

desenvolvimento de conceitos e aplicação 

prática para promover o desenvolvimento das 

comunidades afetadas pelo rompimento das 

barragens de rejeito da Samarco

Departamento de Ciências Administrativas

A finalidade deste projeto é promover a troca de saberes entre os acadêmicos e as 

comunidades afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco. Esses saberes 

se referem aos conceitos de cooperativismo, autogestão e economia solidária. 

Mediante oficinas de trabalho, pretende-se discutir esses conceitos, mostrando sua 

aplicação em outras situações de vulnerabilidade e como utilizá-los em benefício da 

comunidade analisada. Por fim, objetiva-se fornecer as condições iniciais que 

poderão contribuir para o desenvolvimento de cooperativas, que propiciarão a 

retomada, no mercado de trabalho, das famílias afetadas.

A Sirene e o direito à comunicação dos 

atingidos pela lama.
Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

O projeto objetiva consolidar a parceria que já vem sendo efetuada de modo informal 

entre a UFOP (ICSA/Curso de Jornalismo) e o grupo de atingidos pela barragem da 

Samarco, a qual viabiliza a publicação do jornal intitulado A Sirene , já em sua quarta 

edição. 

A participação da UFOP inclui a utilização do espaço físico e laboratorial do instituto 

(ICSA) para reuniões de pauta, edição e diagramação do veículo; monitoramento de 

todo processo de elaboração do jornal e realização de oficinas de capacitação em 

jornalismo comunitário, assessoria de comunicação, fotografia e vídeo.

Capacitação e Formação Inicial e Continuada 

de Professores, Agricultores, Profissionais, 

Funcionários, Gestores e Comunidade 

Escolar para Escolas Sustentáveis e 

Agricultura Familiar no Vale Do Rio Doce 

Departamento de Engenharia de Produção

O projeto tem por finalidade aplicar o “Curso de Extensão em Agricultura Familiar e 

Educação Ambiental Escolas Sustentáveis e Com Vida” em comunidades atingidas 

pelo acidente tecnológico do rompimento da barragem de Fundão em toda a 

extensão do Vale do Rio Doce. Objetiva também o planejamento e a execução da 

construção das escolas dos vilarejos reconstruídos, dentro das diretrizes do curso de 

extensão, podendo, assim, aplicar e tornar realidade as propostas dos cursos. O 

projeto foi aprovado no CEAD, sob coordenação da Profa. Dulce Maria Pereira, que 

compartilha responsabilidades como coordenadora. 

Ciclo de Debates: Ciência e Mineração em 

Múltiplas Faces
Departamento de Física

Pretende-se promover a reflexão acerca das implicações socioambientais da 

atividade minerária e do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, sob a 

perspectiva da ciência e da tecnologia, em seus múltiplos nexos com a totalidade 

social. Para este fim, serão realizados ciclos de debates junto às comunidades 

escolares na região atingida, buscando desenvolver uma visão crítica acerca da 

ciência e sua suposta neutralidade, e fomentar o protagonismo político, a 

participação crítica e a tomada de decisões dos atingidos, por meio da produção de 

conhecimento sobre o fenômeno em sua totalidade social.

Projetos isolados e vinculados - ANO 2016



Discutindo a ciência e a mineração com a 

sociedade
Departamento de Física

O projeto "Ciência, mineração e sociedade" visa promover uma maior interação 

entre a cultura científica e tecnológica e a sociedade. A tragédia ocorrida pelo 

rompimento da barragem do Fundão deixou marcas profundas nos moradores da 

cidade de Mariana e ao longo da extensão do leito do Rio Doce. Esse projeto tem 

como objetivo discutir a ação minerária e seus desdobramentos socioambientais, 

sob a perspectiva da cultura científica e tecnológica, em busca de promover o 

empoderamento social frente a ações predatórias e negligentes da atividade 

minerária.

Identidades, afetos, cotidiano e memória em 

Mariana

Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

Este projeto tem o intuito de tornar os atingidos da tragédia da Samarco 

protagonistas de narrativas: do lugar, do patrimônio, das paisagens, da(s) história(s), 

das memórias e das pessoas. Para isso, intenta continuar a oferecer meios para que 

moradores de comunidades atingidas sejam capazes de narrar, verbo-visualmente, 

acompanhados por estudantes de jornalismo, fragmentos do que podem constituir 

suas identidades e imaginários, permeados pelo afeto como forma de conhecimento 

e apropriação de espaços. É ouvir – e tornar audíveis – vozes de sujeitos que 

formam e são conformados pelo lugar, que o humanizam.

Memórias do trauma
Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

Este projeto busca escavar, resgatar, indexar, unificar, arquivar e socializar 

memórias e suportes de memórias de sujeitos das comunidades atingidas pelo 

rompimento das barragens da Samarco, em 2015. Faz isso ao entender que as 

narrativas e os resgates de memórias são importantes aliados no processo de 

reparação do trauma e na reintegração do sujeito ao tempo e ao mundo "normal" 

após o evento traumático, que separa o sujeito do campo do simbólico.

Narrativas atingidas Departamento de Arquitetura e Urbanismo

O rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG), vem gerando danos às 

populações atingidas pela lama de rejeitos. O “Narrativas Atingidas” propõe um 

trabalho em conjunto  com o GEPSA (Grupo de Estudos e Pesquisas 

Sócioambientais da UFOP/IFMG ) e com o “Observatório de Reassentamento” 

(Projeto de Extensão do DEARQ), com o intuito de registrar, por meio do audiovisual, 

aquilo que não é mostrado pelos meios de comunicação hegemônicos, de modo que 

as pessoas atingidas sejam as protagonistas dos seus modos e condições de vida 

desde o rompimento. Busca relatar as diferentes realidades que permeiam a atual 

situação, possibilitando a sua compreensão a partir dos saberes e da subjetividades 

dos próprios atingidos.



Observatório do Reassentamento - rede de 

ações e apoio aos atingidos nos municípios 

de Mariana e Barra Longa

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

O rompimento da Barragem de Fundão gerou vários danos às populações das 

cidades afetadas pela lama de rejeitos. Das várias frentes para apoio às pessoas 

atingidas em Mariana e Barra Longa, o “Observatório do Reassentamento” propõe 

fazer da observação o desdobramento do olhar pela ação, no viés da copesquisa. 

Assim, o olhar se desindividualiza e busca, pelo compartilhamento entre academia e 

população, a recusa da hierarquia entre sujeito e objeto. O “observar” se torna uma 

forma de construção e ação, atravessado pela transversalidade de uma rede de 

olhares, e possibilita a compreensão do reassentamento a partir dos saberes dos 

próprios atingidos, para que sejam encaminhadas ações e diretrizes.

Perspectivas de Futuro no Trabalho Através 

de um Mapeamento Profissiográfico das 

Vítimas do Rompimento da Barragem: ações 

de campo

Departamento de Ciências Econômicas e 

Gerenciais

Este projeto tem por objetivo desenvolver o mapeamento profissiográfico das vítimas 

de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e demais localidades atingidas pelo 

rompimento da barragem de rejeitos pertencente à empresa Samarco. Acreditamos 

que esse mapeamento será extremamente válido para auxiliar na identificação de 

alternativas de projetos de geração de renda, no âmbito da Economia Solidária.

Saberes, Vivências e Turismo Comunitário: 

possibilidades ao desenvolvimento local
Departamento de Turismo

Pela via do turismo de base comunitária, este projeto se propõe a identificar os 

saberes e fazeres da comunidade de Bento Rodrigues como possibilidade ao 

desenvolvimento local. Utilizará a pesquisa ação, a técnica de grupos focais, os 

mapas mentais e o registro fotográfico. Além disso, visa resgatar o conhecimento 

popular e as experiências e valorizar o sentimento de pertencimento, propiciando a 

permanência de seus referenciais. Espera-se, por meio da memória coletiva, que os 

vínculos entre os moradores sejam fortalecidos e que a perspectiva comunitária seja 

fator ao empoderamento da comunidade pós-desastre. 

Valorização de Pessoas e Capacitação 

Técnica em Turismo:  

hospitalidade nos municípios de  Ouro Preto e 

Mariana

Departamento de Turismo

No contexto dos projetos sociais surgem intervenções voltadas ao fortalecimento do 

capital humano das comunidades de Ouro Preto e Mariana. Este projeto visa 

participar das ações de incentivo à capacitação em Turismo e Hospitalidade das 

vítimas da queda da barragem e propõe-se a dar continuidade às ações iniciadas em 

2014 nos meios de hospedagem de Ouro Preto. Faz uso da pesquisa-ação com 

vistas à valorização da condição humana e ao aumento da qualidade de vida no 

trabalho. Busca atender a comunidade de Bento Rodrigues no sentido pleno, 

almejando seu desenvolvimento técnico, ambiental e humano.



TÍTULO RESUMO

Cartografia de identidades, afetos, cotidiano e 

memória em Mariana

Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

Este curso pretende instrumentalizar os sujeitos a produzir suas próprias narrativas e 

a coletar pistas que permitam construir um mapeamento, uma cartografia de 

elementos que constituem identidades e configuram imaginários das comunidades 

atingidas pelo rompimento das barragens da Samarco. Essa "coleta" se dá, 

sobretudo, por meio do compartilhamento de afetos, de memórias, de histórias, e de 

inserções no cotidiano de comunidades de Mariana.

Curso de Atualização Profissional “05 de 

Novembro”

Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

O curso de extensão universitária “05 de Novembro” é um curso de atualização, cujo 

objetivo é contribuir para a capacitação profissional dos assistentes sociais que 

atuam na formulação, execução e avaliação de políticas sociais na região impactada 

pela ruptura da barragem de rejeitos de mineração da Samarco, em Mariana (MG). 

O curso é desenvolvido através de conferências temáticas na área de “serviço 

social, política social e mineração: desafios à emancipação humana” e terá como 

alguns de seus produtos duas brochuras digitais, sendo uma com artigos dos 

conferencistas e outra com artigos dos assistentes sociais participantes.

Título Departamento Resumo

Administração em Ação: apoio às iniciativas 

de geração de renda e empregos às vítimas 

da queda das barragens de rejeito da 

Samarco

Departamento de Ciências Administrativas

Este projeto tem por objetivo promover a continuidade da viabilidade econômico-

social dos distritos afetados pelo rompimento da barragem de Fundão e pelo 

conseqüente alagamento e transbordamento da barragem de Santarém, por meio da 

identificação de necessidades de trabalho e de competências disponíveis nos 

distritos de Mariana afetados, promovendo a reorganização da estrutura produtiva 

tanto para consumo próprio quanto para geração de renda e mitigando a 

necessidade de êxodo populacional.

Ciência, Mineração e Sociedade Departamento de Física

Este projeto pretende promover espaços de socialização de saberes sobre as 

relações entre ciência, mineração e sociedade, por meio de discussões junto às 

escolas e comunidades na região atingida pelo rompimento da barragem em 

Mariana (MG). Os projetos deste programa pretendem fomentar a compreensão da 

atividade minerária em seus múltiplos nexos com a totalidade social e de 

concepções de ciência e tecnologia não neutras e imbricadas sócio-historicamente. 

Em parceria com professores e gestores, serão desenvolvidos debates, abordagens 

inovadoras de ensino e fóruns de participação pública.

Cursos isolados e vinculados - ANO 2016

Programas - ANO 2016



Sujeitos de suas histórias
Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

O programa situa comunidades de Mariana — crianças e sujeitos atingidos pelo 

rompimento das barragens — como protagonistas na produção e circulação de 

narrativas verbo-visuais, audiovisuais e lúdicas. Narrativas que desvelam e resgatam 

cotidianos, histórias e memórias de lugares, pessoas, afetos, em busca de captar e 

construir identidades e imaginários, bem como desconstruir preconceitos e propor 

imaginários alternativos. São ações ligadas ao jornalismo cidadão, à fotografia, à 

escrita, ao audiovisual, às narrativas e à comunicação enquanto direito humano, 

prática social e dimensão fundamental da vida.

Administração Em Ação: apoio às iniciativas 

de geração de renda e empregos às vítimas 

da queda das barragens de rejeito da 

Samarco

Departamento de Ciências Administrativas

O presente programa tem por objetivo promover a continuidade da viabilidade 

econômico-social dos distritos afetados pelo rompimento da barragem de Fundão, e 

conseqüente alagamento e transbordamento da barragem de Santarém, por meio da 

identificação de necessidades de trabalho e de competências disponíveis nos 

distritos de Mariana afetados, promovendo a reorganização da estrutura produtiva 

tanto para consumo próprio quanto para geração de renda, mitigando a necessidade 

de êxodo populacional.

Sujeitos de suas histórias
Departamento de Ciências Sociais, 

Jornalismo e Serviço Social

O programa situa comunidades de Mariana — moradores da cidade e sujeitos 

atingidos, direta ou indiretamente, pelo rompimento da barragem de Fundão — como 

cidadãos, protagonistas nos processos de leitura, crítica, produção e circulação de 

narrativas verbo-visuais, audiovisuais, informativas, educativas e lúdicas. Narrativas 

que desvelam e resgatam cotidianos, histórias, pertencimento, cidadania, memórias 

de lugares, pessoas, afetos, em busca de captar e construir identidades, demarcar 

direitos e erigir imaginários, bem como desconstruir preconceitos e propor 

imaginários alternativos. Narrativas que propõem alternativas de representação e 

jornalismo. São ações ligadas ao jornalismo cívico, às narrativas orais e verbo-

visuais e à comunicação enquanto direito humano, prática social e dimensão 

fundamental da vida.


