
NÚCLEO DE ESTUDOS SOCIOPOLÍTICOS - NESP  
 

O Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e Arquidiocese de Belo Horizonte 

(Nesp) desenvolve pesquisas, projetos e ações que objetivam uma produção acadêmica 

sólida, em intenso diálogo com a sociedade e variados setores da Universidade e da 

Arquidiocese de Belo Horizonte. O Nesp promove educação popular à luz da Doutrina 

Social da Igreja e, para isso, oferece formação a grupos comunitários, sociais e eclesiais, 

visando à qualificação dos participantes para o trabalho social e político para a 

intervenção na realidade com vistas à construção de uma ordem social democrática, 

justa e solidária. Por meio da ação formativa, atua no fortalecimento de grupos e 

coletivos comprometidos com o bem comum e a formação de lideranças sociais e 

comunitárias. 

 

 

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS: 

 Centro Nacional de Fé e Política “Dom Helder Câmara” (Cefep /CNBB). 

 Comissão Permanente de Assessoria do Vicariato Episcopal da Pastoral (Arquidiocese 

de Belo Horizonte).  

 Conselho Arquidiocesano Pro-Vida (Arquidiocese de Belo Horizonte). 

 Conselho do Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política (Arquidiocese de Belo 

Horizonte). 

 Comissão Pastoral de Direitos Humanos, do Vicariato Episcopal da Ação Social e 

Política (Arquidiocese de Belo Horizonte). 

 Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais - representação 

da PUC Minas. 

 Movimento Nacional de Fé e Política. 

 Coletivo Arquidiocesano de Fé e Política. 

 Observatório da Violência Política. 

 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 

 Projeto de pesquisa: Cultura da paz e modos de vida na sociedade contemporânea - 

acompanhamento de estagiário.   

 Curso Igreja e Sociedade - assessoria na preparação e na discussão de temas diversos, 

para cursos realizados em Regiões Episcopais, Foranias  e Paróquias da Arquidiocese 

de Belo Horizonte. 

 Participação e organização do curso: Educação Popular em Direitos Humanos (40 

horas). Parceria: Comissão Pastoral de Direitos Humanos, do Vicariato Episcopal da 

Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 Produção e discussão da Análise de Conjuntura Política: Contextus - visando 

assessorar lideranças de movimentos sociais e eclesiais, e especialmente o Coletivo 

Arquidiocesano de Fé e Política (cinco edições). 

 Participação no Curso de Formação de Catequistas do Regional Leste II da CNBB. 

 Planejamento, organização, execução e divulgação de micro vídeos de formação 

política em parceria com instituições de ensino, mídias sociais e veículos de 

comunicação social. 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE PESQUISA 

 Planejamento, elaboração e execução da primeira etapa do projeto de pesquisa: 

Cultura da paz e modos de vida na sociedade contemporânea, com patrocínio do 

Fundo de Incentivo à Pesquisa da PUC Minas, no período de março de 2018 a 

fevereiro de 2019. 

 Apresentação da pesquisa “Cultura da paz e modos de vida na sociedade 

contemporânea” no 42º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), sob o título de “Novos coletivos urbanos em 

Belo Horizonte: sociabilidade e estratégias de recriação dos espaços públicos” 

(incluindo elaboração de artigo).  

 Apresentação da pesquisa “Cultura da paz e modos de vida na sociedade 

contemporânea”, no XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais e 2º 

Congresso da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas de Língua 

Portuguesa (previsto para 20 de dezembro de 2018). 

 Colaboração em pesquisa sobre modus operandi de grupos de formação política 

(Nesp, Parlamento Jovem e Câmara Mirim), no âmbito da Escola de Governo da 

Fundação João Pinheiro. 

 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 Apoio à criação de grupos e coletivos de fé e política paroquiais - demanda do Plano 

de Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 Minicurso: Juventude e Sociedade (setor juventude) - Paróquia Nossa Senhora da 

Consolação. 

 Palestra / debate: Campanha da Fraternidade - participação de integrantes de setores 

pastorais e de grupos de fé e política, no Vicariato para a Ação Social e Política. 

 Palestra sobre a conjuntura política nacional no “Hallel” – Região Episcopal Nossa 

Senhora Aparecida (Arquidiocese de Belo Horizonte). 

 Palestra sobre o tema da Campanha da Fraternidade – Paróquia Cristo Salvador – 

Novo Riacho. 

 Palestra sobre o tema da Campanha da Fraternidade – Comunidade Missionária Vila 

Régia e Paróquia São Sebastião (Betânia). 

 Palestra sobre o tema da Campanha da Fraternidade - Paróquia Nossa Senhora da Paz 

(Cachoeirinha). 

 Palestra sobre o tema da Campanha da Fraternidade – Vicariato para a Ação Social e 

Política – participação dos integrantes da Pastoral Carcerária. 

 Participação e assessoria: Encontro do Movimento Mineiro de Fé e Política. 

 Assessoria: Encontro Estadual dos Políticos Cristãos – Belo Horizonte 

 Atividade de formação na Paróquia São José, de Vespasiano, na Semana Social e 

Política. 

 Lançamento do Caderno Temático “Democracia em crise: o Brasil contemporâneo” no 

Centro Loyola, na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia e na UFMG (Curso de 

Direito/Projeto Polos). 

 Participação no Projeto “Pensando Diversamente”, do Santuário São Judas Tadeu. 

 Participação, atendendo a convites, em reuniões diversas na Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais e na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

 Assessoria no encontro preparatório para o Grito dos Excluídos de 2018. 

 Assessoria à Arquidiocese de Belo Horizonte na proposição de documentos e análises 

para o campo sociopolítico. 



 Assessoria à Diocese de Divinópolis no Seminário sobre “Cristãos Leigos e Leigos na 

Igreja e na Sociedade”. 

 Assessoria ao 23º Encontro Estadual de Políticos Cristãos, realizado na Casa de 

Retiros São José, em Belo Horizonte. 

 

 

ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 

 Planejamento das atividades do Nesp em adequação à remodelação do Anima PUC 

Minas. 

 Gestão do Plano de Metas: implantação de plano para acompanhamento das metas dos 

vários órgãos da Universidade - período 2017-2019. 

 Processo seletivo para seleção de estagiários para o Nesp e para o projeto de pesquisa 

“Cultura da Paz e modos de vida na sociedade contemporânea”. 

 Curso de especialização pela PUC Minas Virtual em políticas públicas, em parceria 

com a Caritas brasileira. O projeto está em análise pelas entidades parceiras. 

 Tratativas para possíveis ações conjuntas em parceria com a Secretaria de Assuntos 

Estudantis da PUC Minas. 

 

 

ATIVIDADES NAS UNIDADES DA PUC MINAS 

 Formação sociopolítica, dirigida à comunidade acadêmica e sociedade local - parceira 

Ação Pastoral Universitária (Barreiro). 

 Projeto: Política das Minorias, executado na PUC Minas no São Gabriel - parceria 

cursos de Comunicação Social: Jornalismo e de Psicologia. 

 Palestra sobre o tema da Campanha da Fraternidade – PUC Minas, unidade Barreiro, 

com participação de alunos e professores. 

 Lançamento do Caderno Temático do Nesp “Democracia em Crise: o Brasil 

Contemporâneo”, nas unidades Coração Eucarístico, Arcos, Betim e São Gabriel. 

 Participação no Café com o Anima. 

 Seminário “Eleições 2018: cenários e perspectivas”, no campus Coração Eucarístico e 

na Unidade São Gabriel. 

 

 

COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

 Produção do boletim de análise de conjuntura: Contextus (cinco edições). 

 Campanha “Eleições 2018”, envolvendo a produção de 11 vídeos sobre temas 

contemporâneos relevantes para divulgação em emissoras públicas e na Rede Católica 

de TV, além da difusão nas redes sociais, órgãos de educação e outras mídias digitais. 

 Manutenção do site, da fanpage no Facebook  e do canal no Youtube. 

 Produção do Caderno Temático do Nesp: Religião, política e transformação social: 

experiências de fé - número 08, em parceria com o Centro Nacional de Fé e Política 

Dom Helder Câmara (CNBB). 

 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. 

 Produção de vídeos educativos sobre a Campanha da Fraternidade de 2018 em 

parceria com o Observatório da Evangelização (PUC Minas). 

 Participação regular no Programa “Tribuna Livre”, da Rádio América, semanalmente. 

 Atendimento sistemático de variadas demandas de veículos de comunicação (jornais, 

emissoras de TV e rádio, sites). 



 Participação e assessoria na produção de programas sobre a Campanha da 

Fraternidade de 2018, para a TV Horizonte e PUC TV. 

 Participação em duas edições do programa “Mundo Político”, da TV ALMG. 

 Participação em duas edições do programa “Horizonte Notícias Entrevista”, sobre 

atividades do Nesp e do cenário político. 

 Participação na publicação “História da Arquidiocese de Belo Horizonte” – produção 

de um capítulo para o volume 6 (em fase de produção). 

 Participação na publicação do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara 

(CNBB), “O Papa Francisco com os Movimentos Populares”, pelas Edições Paulinas. 

 Participação na produção de vídeos e cartilha sobre Eleições 2018 para a Rede Marista 

de Educação. 

- Breve balanço da Campanha “Eleições 2018”: no período eleitoral várias postagens no 

Facebook institucional do Nesp tiveram ampla visualização. Microvideos campanha 

eleições 2018: foram postados mais de uma vez, com visualizações ultrapassando a 

marca de mais de 1000 acessos, cada vídeo. Na página do Nesp no Youtube, cada um 

dos 5 vídeos da última campanha teve visualizações superiores da 1.100 pessoas, sendo 

que um deles obteve mais de 2.700 acessos. Post sobre violência política: + de 1.700 

visualizações. Post de plantão sobre violência política no segundo turno das eleições: + 

de 2.300 pessoas alcançadas. Posts dos três vídeos de Dom Mol: + de 3.000 pessoas 

alcançadas. Nota da CNBB sobre 2º turno: + de 1.400 pessoas alcançadas. Nota da 

CNBB e entidades: + de 1.500 pessoas alcançadas. Criação do Observatório da 

Violência: + de 1.100 pessoas alcançadas. Apresentação da nota da Arquidiocese de BH 

sobre 2º turno: + de 4.200 pessoas alcançadas. Vídeo de Dom Vicente lendo a nota da 

Arquidiocese: + de 14.000 pessoas alcançadas. 

 

 

PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política (Arquidiocese de Belo Horizonte). 

 Cursos de Comunicação Social: Jornalismo e de Psicologia (São Gabriel).  

 Caritas Nacional. 

 Movimento Nacional de Fé e Política. 

 Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara (CNBB). 

 Coletivo Arquidiocesano de Fé e Política. 

 Observatório da Violência Política. 

 Curso de Ciências Sociais (PUC Minas) – na pesquisa “Cultura da paz e modos de 

vida na sociedade contemporânea”. 

 Pastoral da Comunicação da Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança – RENSE. 

 

 

ATIVIDADES DIVERSAS 

 Reuniões periódicas (mensais) com o Coletivo Arquidiocesano de Fé e Política, 

visando à articulação colegiada com grupos sociais que atuam no campo denominado 

“fé e política”, para potencializar a atuação do Nesp e aproximação dos leigos atuantes 

e militantes nas diversas regiões episcopais - parceria Vicariato da Ação Social e 

Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 Participação na reunião de coordenação do Movimento Nacional de Fé e Política em 

Fortaleza (CE). 

 Participação: Encontro Nacional do Movimento Nacional de Fé e Política – Juiz de 

Fora. 



 Participação e assessoria no encontro de lideranças regionais da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) de Minas Gerais. 

 Assessorias diversas a movimentos eclesiais no campo sociopolítico. 

 Participação na 19ª Semana Científica e 10ª Semana de Extensão da UNILESTE, com 

o tema “A educação e a ciências como forma de superação das violências”. 

 

 

 


