
  

PERSPECTIVAS GEOGRÁFICAS SOBRE 

(Disciplina: Tópicos Especiais em Estudos 

Professores: Miguel Felippe (TERRA

Objetivo: A partir de diferentes olhares da geografia, aprofundar a compreensão e o debate sobre 

as causas e consequências socioambientais

Fundão sobre o Rio Doce. 

Público alvo: Estudantes de mestrado e doutorado em geo

Federal de Juiz de Fora e de outras universidades próximas.

Horário: Sexta-feira, 09:00 – 12:00

Ementa: Retrospectiva da tragédia (danos socioambientais do rompimento da barragem)

Licenciamento ambiental e aspectos in

mineração; Plano de manejo dos rejeitos

conflitos extrativos; Comunidades tradicionais em Minas Gerais

local; Mineração, classe, raça e gênero

Gestão das águas no pós-rompimento

Método de ensino/aprendizagem e avaliação

pertencentes ao PPGEO e contará com a colaboração de 

consistirá em aulas expositivas, reflexões teóricas e trabalho de campo, de forma a estimular a 

compreensão dos diferentes aspectos do rompimento da barragem do Fundão.  A avaliação 

consistirá em seminários temáticos

Inscrição: Matrícula na disciplina: Tópicos Especiais em Estudos 

Pós-Graduação em Geografia da UFJF.

Contato: Secretaria dos Programas de Pós

ppg.geografia@ufjf.edu.br - http://www.ufjf.br/ppgich/

 

    

 

PERSPECTIVAS GEOGRÁFICAS SOBRE O DESASTRE NO RIO DOCE

(Disciplina: Tópicos Especiais em Estudos Socio-Espac

TERRA/UFJF) e Bruno Milanez (PoEMAS/UFJF) 

A partir de diferentes olhares da geografia, aprofundar a compreensão e o debate sobre 

cioambientais e socioespaciais do rompimento da barragem do 

Estudantes de mestrado e doutorado em geografia ou áreas afins da Universidade 

Federal de Juiz de Fora e de outras universidades próximas. 

12:00 

Retrospectiva da tragédia (danos socioambientais do rompimento da barragem)

Licenciamento ambiental e aspectos institucionais do rompimento; 

Plano de manejo dos rejeitos; Racismo ambiental, resistência e movimentos sociais em 

Comunidades tradicionais em Minas Gerais; Mineração e desenvolvimento 

e gênero; Contaminação de solos pelo rompimento da barragem

rompimento. 

Método de ensino/aprendizagem e avaliação: A disciplina será coordenada por dois professores 

pertencentes ao PPGEO e contará com a colaboração de diversos professores convidados. Ela 

consistirá em aulas expositivas, reflexões teóricas e trabalho de campo, de forma a estimular a 

compreensão dos diferentes aspectos do rompimento da barragem do Fundão.  A avaliação 

em seminários temáticos e elaboração de artigo científico. 

disciplina: Tópicos Especiais em Estudos Socioambientais, no Programa de 

Graduação em Geografia da UFJF. Período: 30/07 a 03 /08/18. 

Programas de Pós-Graduação do ICH (32) 2102

http://www.ufjf.br/ppgich/ - http://www.ufjf.br/ppgeografia/

 

O RIO DOCE  

spaciais) 

A partir de diferentes olhares da geografia, aprofundar a compreensão e o debate sobre 

espaciais do rompimento da barragem do 

grafia ou áreas afins da Universidade 

Retrospectiva da tragédia (danos socioambientais do rompimento da barragem); 

; Direitos humanos e 

Racismo ambiental, resistência e movimentos sociais em 

Mineração e desenvolvimento 

Contaminação de solos pelo rompimento da barragem; 

A disciplina será coordenada por dois professores 

professores convidados. Ela 

consistirá em aulas expositivas, reflexões teóricas e trabalho de campo, de forma a estimular a 

compreensão dos diferentes aspectos do rompimento da barragem do Fundão.  A avaliação 

ambientais, no Programa de 

(32) 2102-6321 (Recepção) 

http://www.ufjf.br/ppgeografia/  


