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Professor da UEMG Divinópolis lança livro sobre saúde e trabalho
REPRODUÇÃO

ISABELLA MARQUES

P

ara entender como as novas
formas de organização do trabalho afetam a saúde dos
profissionais, o professor Matheus
Viana Braz, coordenador do curso
de Psicologia da UEMG Divinópolis, lançou, no final de março, o livro “Trabalho, Sociologia Clínica e
ação: alternativas à individualização do sofrimento”, pela Editora Fi,
de Porto Alegre (RS).
Parte-se da ideia de que os tipos de sofrimentos não devem ser
tratados de forma individualizada,
mas sim de maneira sistêmica dentro das empresas e instituições às
quais pertence o trabalhador.
“Descarta-se que todo conflito psíquico tem em sua gênese um
conflito social e que o mal-estar
no trabalho tende a ser fruto de
contradições estruturais não resolvidas pelas organizações de
trabalho”, mostra trecho da contracapa do livro.
E, para dar contorno ao tema,
“o livro tem como foco o delineamento teórico-metodológico da
Sociologia Clínica, abordagem que
oferece alternativas de ação, quando consideramos os modos como
trabalhamos com os indivíduos e
grupos atualmente”, conforme explica o autor.
A partir de sua experiência em
diversos contextos de trabalho, o
professor Matheus explica, ainda,
que trata, especificamente, de
dois dispositivos de intervenção:
os Grupos de Implicação e Pesquisa e o Organidrama. “Este não é um

Capa do livro “Trabalho, Sociologia Clínica e ação: alternativas à
individualização do sofrimento”, do professor Matheus Viana Braz

livro de receita nem de prescrições, mas de reflexões sobre como
podemos construir uma escuta
mais sensível nos espaços de trabalho, articulando propostas de
ação que contemplem o registro da
reflexividade e das emoções e

sentimentos dos trabalhadores”,
finaliza.
Para adquirir o livro físico ou
baixar o “e-book” gratuitamente,
acesse o site da editora e saiba todas as informações: https://
www.editorafi.org/119trabalho.

AGENDA
 Live “Educação patrimonial enquanto tema

transversal e interdisciplinar no ensino
fundamental e médio”
28 de abril, às 16h, no canal Ensino em Foco (YouTube),
da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis
Flávia Lemos, coordenadora do curso de História
da UEMG Divinópolis e do Centro de Memória
Professora Batistina Corgozinho (Cemud), e Samuel
Santiago, professor da Escola Estadual Maria Zeli
Diniz Fonseca, de Nova Serrana

Situação de comunicadores após
um ano de pandemia de covid-19
é tema de pesquisa da USP

 Processo seletivo para estágio não obrigatório

Inscrições até 7 de maio
Edital: https://bit.ly/3aztXCl
 Semana Acadêmica do curso de Serviço Social

De 10 a 15 de maio
Mais informações: www.uemg.br/divinopolis
 1º Congresso “On-Line” de Química da UEMG

De 10 a 19 de maio
Organização: cursos de Licenciatura em Química
das Unidades de Divinópolis, Ituiutaba e Ubá
Mais informações: Instagram do evento –
https://www.instagram.com/conquim.uemg
 22ª Semana da Enfermagem

12, 13 e 14 de maio
Edital de submissão de resumos, inscrições
e programação: https://bit.ly/2QSEv8B
 1º Seminário de Gestão em Saúde

De 17 a 21 de maio
Inscrição gratuita: https://bit.ly/3tNr2x9
Realização: curso de especialização em Gestão
em Saúde da UEMG
 Programação das cerimônias de colação de grau

EXPEDIENTE

remota: https://bit.ly/2QMAPoK

ELVIS GOMES
Com o objetivo de compreender a situação dos
comunicadores do Brasil após um ano de enfrentamento da covid-19, pesquisadores do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho (CPCT) da Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) realizam a pesquisa “Como trabalham
os comunicadores no contexto de um ano da pandemia da covid-19?”. O estudo ocorre um ano após a
realização da primeira pesquisa, que apresentou o
momento vivido pelos comunicadores do país no início da pandemia do novo coronavírus.
O Grupo de Pesquisa das Poéticas do Cotidiano
(EPCO), da UEMG Divinópolis, participa da pesquisa,
representado pela professora doutora Janaina Visibeli Barros, que também é pesquisadora do CPCT.
O formulário da pesquisa ficará disponível até o
dia 30 de abril no site do CPCT e das entidades parceiras. Participe: https://bit.ly/3tPjJ8j.
Confira o relatório dos resultados da primeira pesquisa: https://bit.ly/3dGApsZ.

Reitora: profa. Lavínia Rosa Rodrigues | Vice-reitor: prof. Thiago Torres Costa Pereira | Chefe de gabinete: Raoni Bonato da Rocha |
Pró-reitora de Graduação: profa. Michelle Gonçalves Rodrigues | Pró-reitor de Extensão: prof. Moacyr Laterza Filho | Pró-reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação: profa. Magda Lucia Chamon | Pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças: Fernando Antônio França
Sette Pinheiro Júnior
UEMG UNIDADE DIVINÓPOLIS
Diretora: profa. Ana Paula Martins Fonseca | Coordenadora de Extensão: profa. Janaina Visibeli Barros | Coordenador de
Pesquisa: prof. Alysson Rodrigo Fonseca e Silva | Coordenadora de Pós-Graduação: profa. Vânia dos Santos Ventura
informe UEMG – Informativo interno de divulgação acadêmica da UEMG Unidade Divinópolis
Produzido pela equipe da Assessoria de Comunicação: Elvis Gomes e Isabella Marques
Sugestões de pauta: comunicacao.divinopolis@uemg.br | (37) 3229-3590
Avenida Paraná, 3.001, bairro Jardim Belvedere – CEP 35501-170 – Divinópolis (MG)

informe UEMG | Nº 44  1º a 30 de abril de 2021 | 2

