NÚCLEO DE ESTUDOS SOCIOPOLÍTICOS – NESP
RELATÓRIO SINTÉTICO DE ATIVIDADES
2016
O Núcleo de Estudos Sociopolíticos (Nesp) desenvolve pesquisas, projetos e
ações que objetivam uma produção acadêmica sólida, em intenso diálogo com
a sociedade e variados setores da Universidade. O Nesp promove a educação
popular à luz da Doutrina Social da Igreja e, para isso, oferece formação a
grupos comunitários, sociais e eclesiais, qualificando os participantes para o
trabalho social e político de intervenção na realidade com vistas a uma ordem
social democrática, justa e solidária. Pretende promover a disseminação de
conhecimentos e formar lideranças sociais e comunitárias. Por meio da ação
formativa, atua no fortalecimento de grupos e coletivos comprometidos com o
bem comum.

1. AÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO
- Representação na Comissão Permanente de Assessoria, do Vicariato
Episcopal da Pastoral, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Neste ano, a
principal atividade da Comissão foi preparar todo o processo que envolveu a 5ª
Assembleia do Povo de Deus.
- Representação da Universidade junto ao Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos de Minas Gerais.
- Representação no grupo de integração da Comissão da Verdade criado pela
PUC Minas e na Comissão da Verdade em Minas Gerais (Covemg).
- Representação institucional junto a setores da Arquidiocese, da PUC Minas e
de movimentos sociais.
- Representação junto ao Centro Nacional de Fé e Política “Dom Helder
Câmara” (Cefep) – órgão da CNBB.
- Atividades diversas voltadas para a renovação da logomarca do Núcleo e
estilização da logomarca, padronização de identidade visual, adoção de
plataformas digitais compatíveis com as redes sociais e recriação de site com
convergência de todas as mídias produzidas pelo Nesp para um mesmo
espaço virtual.
- Criação do Coletivo de Fé e Política, em parceria com o Vicariato da Ação
Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, visando à articulação
colegiada com grupos sociais que atuam no campo denominado “fé e política”,

com vistas a potencializar a atuação do Nesp e aproximá-lo cada vez mais dos
leigos atuantes e militantes nas diversas regiões episcopais.

2. ATIVIDADES DE ENSINO
- Participação no curso de Educação Popular em Direitos Humanos (40h.)
(parceria: Comissão Pastoral de Direitos Humanos, do Vicariato Episcopal da
Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte e Faculdade Jesuíta
de Belo Horizonte).
- Curso Igreja e Sociedade: assessoria na preparação e na discussão de temas
diversos, em três Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belo Horizonte.
- Produção e discussão da Análise de Conjuntura Política, intitulada
“Contextus” para assessorar lideranças de movimentos sociais e eclesiais, e
especialmente o Coletivo Arquidiocesano de Fé e Política (mensal).

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
- Participação na Semana de Extensão da PUC Minas, na unidade do Coração
Eucarístico.
- Apoio à criação de grupos e coletivos de fé e política paroquiais, atendendo a
demanda do Plano de Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte.

- Consolidação do material produzido durante o 3 º Encontro Arquidiocesano de
Fé e Política: alegria e esperança no cuidado com a vida, que contou com a
participação de 250 lideranças e agentes sociais e eclesiais.
- Participação no Encontro Nacional do Movimento Nacional de Fé e Política,
realizado em Campina Grande, na Paraíba.
- Participação no encontro, promovido pelo grupo de Fé e Política do bairro
Betânia, “Por que uma auditoria cidadã da Dívida Pública Federal”.
- Promoção do primeiro encontro com todos os candidatos a prefeito de Belo
Horizonte, em parceria com o Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política.
- Participação na organização de debates com candidatos a prefeito e vereador
em várias cidades de Minas Gerais, a saber: Betim, BH, Contagem, Santa
Luzia, Brumadinho, Rio Acima e Vespasiano. Nas dioceses de: Ipatinga/João
Monlevade, Araçuaí, Juiz de Fora e Januária. Nos bairros de BH: Betânia e
Castelo.
- Participação nas reuniões preparativas para ato ecumênico de Benção das
Criaturas, realizado em parceria com vários órgãos e paróquias da região do
Bairro Betânia. Articulação envolvendo o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs

(BH), Arquidiocese de BH e integrantes de movimentos ecológicos e de defesa
das áreas verdes do Município de Belo Horizonte.
- Atuação em várias atividades de formação (palestras e grupos de discussão)
em escolas e universidades ocupadas por estudantes, para debater a Proposta
de Emenda à Constituição que limita as despesas federais com gastos públicos
(PEC 241 e PEC 55).

4. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO
- Elaboração de anteprojeto multidimensional, a ser desenvolvido a partir de
2017, o qual incluirá atividades de pesquisa, ensino e extensão voltadas para a
difusão de estratégias produtoras de relações sociais pacíficas e de
desestímulo a relações sociais violentas.

5. ATIVIDADES NAS UNIDADES DA PUC MINAS
- Participação na Semana de Ciência, Arte e Política (SCAP) na PUC Minas
São Gabriel. Oficina: Análise da conjuntura das eleições em Belo Horizonte (1
de setembro) e mesa-redonda: A força política dos movimentos populares (2 de
setembro).
- Mesa-redonda na Unidade São Gabriel, em parceria com a Pastoral na
Universidade, sobre o tema "Impeachment: impactos no Brasil e na América
Latina" (25 de maio).
- Formação sociopolítica, em conjunto com a Ação Pastoral Universitária da
Unidade Barreiro, dirigida à comunidade acadêmica e sociedade local.

6. COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES
- Produção do clipping eletrônico semanal: De Olho na Política (30 edições).
- Produção do boletim de análise de conjuntura: Contextus (5 edições).
- Reestruturação e manutenção do site, da fanpage no Facebook e do canal
no Youtube.
- Produção do Caderno Temático do Nesp: A convivência com o semiárido: fé,
política e resistência - número 6 (tiragem: 1.000 exemplares).
- Produção da versão preliminar do documento Pensando o Brasil 3, discutido e
aprovado na 54ª Assembleia Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil).

- Produção de vinte vídeos para divulgação na rede católica de TV’s e em
mídias sociais, que constituíram a campanha de mobilização sobre as eleições
municipais: “Eleições 2016: #AcidadeÉprioridade”.
- Produção de releases e pautas variadas para a mídia, sobre temas
sociopolíticos (parceria: secretarias de Comunicação da PUC Minas e da
Arquidiocese de Belo Horizonte).
- Atendimento sistemático de variadas demandas de veículos de comunicação
(jornais, emissoras de TV e rádio, sites).

7. PARCERIAS INSTITUCIONAIS
- Com o Centro Loyola de Fé e Cultura de Belo Horizonte. Realização da série
de encontros intitulada Diálogos: Igreja e Sociedade. Atividade periódica que
coloca em discussão questões contemporâneas de especial interesse coletivo,
aberta ao público (21 de maio, tema “A (impossível) convivência: por que tanto
ódio entre nós”; 10 de setembro, tema "Eleições 2016: a cidade é prioridade";
29 de novembro, tema "O Brasil de 2016. Para onde vamos?".
- Com a Coordenadoria Eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais
(Promotor Edson de Resende Castro), visando à adoção de ações voltadas à
promoção das regras eleitorais, à implementação de medidas de controle social
e à criação de comitês de acompanhamento das eleições municipais (junho a
outubro de 2016).
- Com o Instituto de Pastoral da Juventude da CNBB, Leste II - consolidação da
parceria voltada à formação de lideranças jovens.
- Com o Projeto Tucum: curso de formação de lideranças entre jovens de Santa
Luzia.
- Com o Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política, da Arquidiocese de
Belo Horizonte - realização de módulos dos cursos: Igreja e Sociedade;
Educação Popular em Direitos Humanos.
- Com lideranças sociais, partidos políticos, intelectuais e movimentos sociais
visando a criação do Espia-BH (Observatório de Políticas Públicas de Belo
Horizonte).
- Com os cursos de Jornalismo e Jogos Digitais da Unidade São Gabriel para a
realização do Projeto Eleições 2016: #ACidadeÉprioridade.
- Com várias emissoras de TV (entre elas, PUC TV, TV Horizonte, TV
Assembleia de Minas, Canal Futura) para a exibição de vídeos da campanha
Eleições 2016: #ACidadeÉprioridade.
- Com o Observatório do Nordeste na edição do sexto caderno temático do
Nesp, intitulado: A convivência com o semiárido: fé, política e resistência.

