
 

 

 
RELATÓRIO SINTÉTICO 2015 DE ATIVIDADES DO 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOCIOPOLÍTICOS – NESP 

 
  

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 no campo da política 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 
- Gestão administrativa do Núcleo. 
- Representação na Comissão Permanente de Assessoria, do Vicariato Episcopal 
da Pastoral, da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
- Representação no grupo criado para estabelecimento de parceria entre a PUC 
Minas e a Comissão da Verdade de Minas Gerais. 
- Representação no Conselho Gestor do Anima. 
- Representação institucional junto a variados setores da Arquidiocese, da PUC 
Minas e de movimentos sociais. 
 
2. ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
- Produção de 23 edições do clipping eletrônico semanal “De olho na política”. 
- Produção do boletim de análise de conjuntura “Contextus” (seis edições). 
- Produção e manutenção do site, do blog e do canal no Youtube. 
- Produção do Caderno Temático número 5: “Igreja e Sociedade: análises em 
perspectiva” (tiragem 1000 exemplares; 364 páginas). 
- Produção da versão preliminar do subsídio para a CNBB:  “Declaração da 
CNBB sobre a realidade sociopolítica brasileira”. 
- Assessoria na produção do subsídio do Ano da Paz, da CNBB. 
- Assessoria na produção de nota da PUC Minas sobre a redução da maioridade 
penal. 
- Produção de releases e pautas variadas para a mídia sobre temas 
sociopolíticos, em parceria com a Assessoria de Comunicação da PUC Minas e 
Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
- Atendimento sistemático de variadas demandas de veículos de comunicação 
(jornais, emissoras de TV e rádio, sites). 
 
 
  



 

 

3. ATIVIDADES DE ENSINO 
- Elaboração de um curso de aprofundamento de temas políticos, em parceria 
com o Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião. 
- Participação no Curso de Educação popular em direitos humanos (40h/a) em 
parceria com a Comissão Pastoral de Direitos Humanos, do Vicariato Episcopal 
da Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
- Curso Igreja e sociedade: módulo sobre análise de conjuntura realizado em 
três regiões episcopais da Arquidiocese de Belo Horizonte. 
- Realização do curso: “Eu quero ver acontecer” – módulo I e “Eu quero 
ver/fazer acontecer: formação de lideranças da juventude”. O curso capacitou 
lideranças provenientes da Pastoral da Juventude e de outros movimentos 
sociais e populares das Dioceses e Arquidiocese de Minas Gerais e do Espírito 
Santo – parceria com o Instituto de Pastoral da Juventude da CNBB (16 horas).  
 
4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
- Participação no Encontro Nacional de lideranças das Escolas de Fé e Política, 
promovido pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, 
organismo da CNBB, em Brasília. 
- Participação na Semana de Extensão da PUC Minas, nas unidades Coração 
Eucarístico e São Gabriel. 
- Apoio à criação de grupos de fé e política paroquiais, atendendo demanda da 
IV Assembleia do Povo de Deus. 
- Participação na Assembleia do Clero, em dezembro 2015, na PUC São Gabriel, 
para apresentação e distribuição de exemplares do Caderno Temático do Nesp - 
número 5 – “Igreja e Sociedade: análises em perspectiva”.     
- Participação na Jornada Dom Helder Câmara, promovida pela Pastoral da 
Universidade (Barreiro). 
- Planejamento, organização E execução do Encontro Arquidiocesano de Fé e 
Política, com o tema "Alegria e esperança no cuidado com a vida" (participação 
de 250 lideranças sociais e eclesiais). 
- Conferências e debates sobre reforma política: (a) com o juiz Marlon Reis, nas 
unidades São Gabriel (400 alunos) e campus Coração Eucarístico (450 alunos); 
(b) com o promotor Edson de Rezende, nas unidades Barreiro (200 alunos), 
Contagem (200 alunos) e Betim (250 alunos). 
- Participação na 9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul – 
PUC São Gabriel. 
 
5. PARCERIAS INSTITUCIONAIS 
- Com a Secretaria de Assuntos Comunitários e de Cultura na realização de dois 
eventos “Conexão Ciência e Cultura”: (a) “O jornalismo como instrumento de 
transformação social”, com a jornalista Daniela Arbex e (b) “debates sobre 
reforma política”, com o juiz Marlon Reis. 
- Com o Centro Loyola de Belo Horizonte: realização da série de encontros 
“Diálogos: Igreja e Sociedade”. Atividade que põe em discussão 
questões contemporâneas de especial interesse coletivo. Ocorre mensalmente, 
com participação aberta ao público.  A série de encontros realizou-se entre 
março e novembro de 2015. 



 

 

- Com o Instituto de Pastoral da Juventude da CNBB – Leste II com vistas à 
consolidação de uma parceria voltada à formação de lideranças jovens. 
- Com o Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política, da Arquidiocese de 
Belo Horizonte: na realização de módulos do curso “Igreja e Sociedade” e do 
Curso “Educação Popular em Direitos Humanos”.  
 
6. PROJETO DE PESQUISA 
- Planejamento, organização e execução do projeto "Diagnóstico dos impactos 
psicossociais da atividade laboral na vida do trabalhador petroleiro". Trata-se de 
contrato de prestação de serviços firmado entre a PUC Minas e o Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo no Estado de 
MG (Sindipetro), com anuência do Ministério Público do Trabalho. O trabalho 
foi realizado no período de fevereiro de 2014 a julho de 2015. 
 
7. NESP NAS UNIDADES DA PUC 

No primeiro semestre de 2015, o NESP disponibilizou uma docente na 
unidade São Gabriel para a proposição de atividades que ampliassem sua 
atuação na Universidade, de forma a fomentar seu ideário, promovendo ações 
reflexivas no que tange à sociedade e à política. Segue a descrição dessas 
atividades:  
- Organização de evento sobre Reforma Política. O cerne do evento foi a palestra 
proferida pelo juiz Marlon  Reis, bem como coleta de  assinatura para o projeto 
de Reforma Política. 
- Participação na Semana da Psicologia: elaboração e consecução do mini-curso 
A leitura do texto literário e a formação do profissional da psicologia. 
- Participação na SCAP (Semana de Ciência, Arte e Política), coordenando um 
conjunto de oficinas, a saber:   oficina 1:  A construção de uma análise sobre a 
conjuntura política nacional; oficina 2: Plantar e colher: uma atitude política; 
oficina 3: A literatura como fator de politização. 
 No segundo semestre de 2015, o Nesp assumiu horas de um docente para 
atuar na unidade Barreiro, juntamente com a Ação Pastoral Universitária 
daquela unidade, na promoção de atividade de formação sociopolítica, dirigida à 
comunidade acadêmica e sociedade local. 
 
 
Grupo Gestor do Nesp: 
Profa. Adriana Maria Brandão Penzim 
Prof. Claudemir Francisco Alves 
Prof. Robson Sávio Reis Souza (coordenador) 
 
Frederico Santana Rick (Vicariato para a Ação Social e Política) 
Pe. Cássio Ferreira Borges (Região Episcopal N. Sra. da Conceição) 
José Zanetti Gonçalves (Região Episcopal N. Sra. da Esperança) 
 
 


