NÚCLEO DE ESTUDOS SOCIOPOLÍTICOS (NESP) –
RELATÓRIO SINTÉTICO 2017

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. 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 de intervenção na realidade com vistas à construção de uma
ordem social democrática, justa e solidária. Por meio da ação formativa, promove o fortalecimento de grupos e
coletivos comprometidos com o bem comum e a formação de lideranças sociais e comunitárias, no âmbito da
Arquidiocese de Belo Horizonte.

REPRESENTAÇÕES
 Centro Nacional de Fé e Política “Dom Helder Câmara” (Cefep) - órgão da CNBB.
 Comissão Permanente de Assessoria, do Vicariato Episcopal da Pastoral, da Arquidiocese de Belo
Horizonte.
 Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas Gerais - representação da PUC Minas.
 Grupo de integração da Comissão da Verdade criado pela PUC Minas e na Comissão da Verdade em Minas
Gerais (Covemg).
 Setores da Arquidiocese, da PUC Minas e de movimentos sociais.
 Movimento Nacional de Fé e Política
ATIVIDADES DE ENSINO
 Participação e organização do curso “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.
 Curso Igreja e Sociedade: assessoria na preparação e na discussão de temas diversos, em Regiões
Episcopais e Foranias da Arquidiocese de Belo Horizonte.
 Produção e discussão da Análise de Conjuntura Política, intitulada “Contextus”. Objetivo: assessorar
lideranças de movimentos sociais e eclesiais, e especialmente o Coletivo Arquidiocesano de Fé e Política
(04 edições).
 Participação no curso “Juventude, Igreja e Sociedade”, em parceria com a Pastoral da Juventude, que teve
por objetivo promover a capacitação de jovens líderes comunitários da Arquidiocese de Belo Horizonte.
 Palestra “A força política dos grupos organizados”, Basílica de Lourdes
 Palestra seguida de debate sobre o tema da Campanha da Fraternidade, com a participação de integrantes de
setores pastorais e de grupos de fé e política, no Vicariato para a Ação Social e Política.
 Acompanhamento de estagiário do projeto de pesquisa “Cultura da paz e modos de vida na sociedade
contemporânea”.
ATIVIDADES DE EXTENSÃO
 Apoio à criação de grupos e coletivos de fé e política paroquiais, atendendo a demanda do Plano de Pastoral
da Arquidiocese de Belo Horizonte.
 Minicurso: Juventude e Sociedade: (Setor Juventude). Local: Paróquia Nossa Senhora da Consolação.
 Reunião organizada na paróquia de Esmeraldas com vistas à formação de um grupo local de
acompanhamento do Legislativo.
 Planejamento, organização e execução do 4º Encontro Arquidiocesano de Fé e Política — Política da
solidariedade: pensar e agir — que teve a participação de 300 lideranças e agentes sociais e eclesiais.
 Participação e assessoria no Encontro do Movimento Mineiro de Fé e Política.
 Assessoria no Encontro Estadual dos Políticos Cristãos, em Jaboticatubas (MG) com 350 lideranças de todo
o estado.
 Atividade de formação na paróquia São José, de Vespasiano, na semana social e política.

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, no período 2017-2019.
 Parceria firmada com a Caritas Nacional para a elaboração conjunta de um projeto de curso de
especialização à distância, pela PUC Minas Virtual, para 2018, para formação de agentes sociais e políticos
de pastorais sociais.

ATIVIDADES DE PESQUISA
 Planejamento, elaboração e execução de etapa preliminar do projeto de pesquisa “Cultura da paz e modos
de vida na sociedade contemporânea”. O projeto foi submetido ao Fundo de Incentivo à Pesquisa da PUC
Minas e aprovado para execução em 2018.
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 Unidade São Gabriel, em parceria com os cursos de
Comunicação e Psicologia.
COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES
 Produção do clipping eletrônico semanal: De Olho na Política (05 edições).
 Produção do boletim de análise de conjuntura: Contextus (05 edições).
 Reestruturação e manutenção do site, da fanpage no Facebook e do canal no Youtube.
 Produção do Caderno Temático do Nesp: Democracia em crise: o Brasil contemporâneo - número 7
(tiragem: 1.400 exemplares).
 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.
 Parceria com o Santuário São Judas Tadeu visando à criação de canais de comunicação no site e redes
sociais do Santuário para a formação no campo da fé e política.
 Atendimento sistemático de variadas demandas de veículos de comunicação (jornais, emissoras de TV e
rádio, sites).
 Produção de 10 vídeos sobre temas contemporâneos relevantes para divulgação em emissoras públicas e na
rede católica de TV, além da difusão nas redes sociais e outras mídias digitais.
 Pesquisa e elaboração de subsídio sobre Violência e Cultura de Paz, enviado à CNBB para compor a seção
“Ver”, do texto-base da Campanha da Fraternidade 2018.
 Participação em duas edições do programa “Mundo Político”, da TV ALMG.
 Participação semanal no programa “Tribuna Livre”, da Rádio América, com análises da conjuntura política.
 Participação em duas edições do programa “Horizonte Notícias Entrevista”, sobre atividades do Nesp e
cenário político.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS
 CNBB
 Instituto de Pastoral da Juventude da CNBB, Leste II - consolidação da parceria voltada à formação de
lideranças jovens
 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.
 Curso de Comunicação Social: Jornalismo e Psicologia (São Gabriel) – planejamento do projeto “Política
nas minorias”, a ser implantado em 2018, na unidade São Gabriel
 Caritas Nacional
 Movimento Mineiro de Fé e Política

ATIVIDADES DIVERSAS
 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.
 Reuniões periódicas com o 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”, visando potencializar a atuação do Nesp e aproximá-lo cada vez mais
dos leigos atuantes e militantes nas diversas regiões episcopais.
 Participação no encontro nacional do Movimento Nacional de Fé e Política, realizado no Rio de Janeiro, em
abril de 2017.
 Reunião, na CNBB, em Brasília, no mês de agosto, com os representantes das 18 regionais da CNBB, para
discussão da Campanha da Fraternidade de 2018. O Nesp produziu a parte do “Ver” do texto-base da
Campanha.
 Participação no encontro da Conferência Episcopal Latino-Americana (CELAM), no Peru.
 Assessorias diversas a movimentos eclesiais no campo sociopolítico.

