
  

 

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. 

 

1. REPRESENTAÇÕES 

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

 Conselho Gestor do Anima/PUC Minas. 

 Comissão Permanente de Assessoria do Vicariato Episcopal da Pastoral (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 de Fé e Política na Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO 

 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. 

 Realização do Ciclo de debates “o ódio entre nós”, em parceria com o Centro Loyola de 

Espiritualidade, Fé e Cultura de Belo Horizonte (quatro encontros). 

 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 (boletim bimestral) - visando 

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

Arquidiocesano de Fé e Política (seis edições). 

 Palestra sobre o tema da Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Políticas Públicas, na 

Congregação das Filhas de Maria (Paróquia do Calafate).  

 Participação no “Contraponto”, promovido pela Pastoral na Universidade, sobre a campanha da 

Fraternidade de 2019 (março de 2019), 

 Participação na mesa-redonda “Ditadura Militar em Minas Gerais”, promovida pelo 

Departamento de História da PUC Minas (abril de 2019). 

 Participação no evento “PUC Aberta”. 

 Aula conjunta entre turmas dos cursos de Filosofia e Teologia do Instituto Dom João sobre o 

tema “segurança pública e justiça criminal no Brasil”. 

 Manhã de Formação do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) – 

Palestra: “Liberdade de pensamento e de crítica ideológica: política e educação no Brasil atual”. 

 Projeto em parceria com o Departamento de Filosofia da PUC Minas para a realização, em 2020, 

de uma série de debates com o tema “o ódio entre nós”. 
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3. ATIVIDADES DE PESQUISA 

* Projeto “Cultura da paz e modos de vida na sociedade contemporânea” - FIP PUC Minas (início 

03/2018 – concluída).  Foi apresentada nos seguintes eventos:  

- 42º Encontro anual da ANPOCS (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 

Sociais, em 2018);  

- XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais/ II Congresso da Associação Internacional de 

Ciências Sociais e Humanas da Língua Portuguesa, em 2018;  

- XVII Encontro Nacional da ANPUR (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional), em 2019; 

- 19ª Congresso Brasileiro de Sociologia, promovido pela Sociedade Brasileira de Sociologia, em 2019.  

- XXXII Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociologia), Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, em Lima, Peru.  

 

3.1. Trabalhos completos publicados em anais de congressos: 

- ALMEIDA, Rachel de Castro; PENZIM, A. M. B.. Novos coletivos urbanos em Belo Horizonte: 

sociabilidade e estratégias de recriação dos espaços públicos. In: 42º Encontro Anual da ANPOCS, 

2018, Caxambu. 42º Encontro Anual da ANPOCS, 2018. 

 

- ALMEIDA, Rachel de Castro; PENZIM, A. M. B.. Novos coletivos urbanos e as expressões de lutas 

emancipatórias: os saraus em Belo Horizonte. In: XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências 

Sociais, 2018, Guarulhos. XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, 2018. 

 

- Artigo publicado: 

ALMEIDA, Rachel de Castro; PENZIM, Adriana Maria Brandão. SARAUS: sociabilidade, resistência e 

recriação dos espaços públicos. In: PENZIM, A.M.B.P; ALVES, C.F.; SOUZA, R.S.R. Na cidade: 

micropolíticas e modos de existência. PUC Minas: 2019. (Série Cadernos do Nesp). 

 

 

4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 Plano de Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte - apoio à criação de grupos e coletivos de 

fé e política paroquiais. 

 24º Encontro Estadual dos Políticos Cristãos - assessoria. 

 Realização de cinco módulos do curso “Igreja e Sociedade”, em parceria com o Vicariato 

Episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese de BH. 

 Reuniões na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara Municipal de Belo Horizonte - 

participação a convite. 

 Proposição de documentos e análises para o campo sociopolítico - Arquidiocese de Belo 

Horizonte - assessoria. 

 Tarde de Formação da Pastoral Universitária – Coração Eucarístico – Palestra: “Cenários sociais: 

desafios e perspectivas”. 

 Realização do 5º Encontro Arquidiocesano de Fé e Política. 

 Participação em atividades promovidas pelo Providens/Vicariato Episcopal para a Ação Social e 

Política da Arquidiocese de BH. 

 Seminário sobre política, para seminaristas da Diocese de Catité que estudam no Instituto de 

Teologia e Filosofia Dom João de Rezende Costa. 

 Participação na Semana de História, na Universidade Federal de Viçosa (junho de 2019). 

 Participação em audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte, discutindo sobre o 

tema “anistia política” (setembro). 

 Participação no primeiro módulo do Curso “Educação Popular em Direitos Humanos”, 

promovido pela Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de BH em parceria com o Nesp. 

 Participação em reunião de criação de um “Observatório sobre Violência no Cárcere”, 

envolvendo vários setores da PUC Minas em parceria com Pastoral Carcerária; Associação de 
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Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade; UFOP; Plataforma Desencarcera, entre 

outros. 

 

5. 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. 

 

 

6. ATIVIDADES NAS UNIDADES DA PUC MINAS 

 Participação na organização do evento “Café com o Anima”. 

 Participação no planejamento e organização da XI Semana de Ciência, Arte e Política (SCAP),  

na unidade São Gabriel. 

 Encerramento do projeto “Política nas Minorias”, em parceria com cursos de Psicologia e 

Comunicação, da Unidade São Gabriel. 

 Realização de oficina de Educação Política, durante a XI SCAP. 

 Realização do seminário “Na cidade: micropolíticas e Modos de Existência”, composto de suas 

mesas-redondas: - “Cidade: Movimentos Sociais e Práticas Pedagógicas” e – “Belo Horizonte e 

Ações pela Paz”, no campus Coração Eucarístico, em parceria com os departamentos de 

Arquitetura e Urbanismo e Ciências Sociais. 

 Participação nas atividades de planejamento do evento “Economia de Francisco”, realizado pela 

Anima/PUC Minas. 

 Participação nas atividades de planejamento do evento sobre o “novo humanismo”, na Semana de 

Avaliação e Planejamento, realizado pela Prograd e Anima/PUC Minas. 

 

7. COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

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

de TV e rádio, sites). 

 Produção de uma série de cinco microvídeos sobre a Campanha da Fraternidade de 2019, em 

parceria com o Observatório da Evangelização. 

 Remodelação do site (em parceria com o Observatório da Evangelização e ICEI/PUC Minas) e 

reformulação da fanpage no Facebook  e do canal no YouTube (novas configurações e layout). 

 Programa: Mundo Político, da TV ALMG. 

 Lançamento do caderno temático do Nesp “Democracia em crise: o Brasil contemporâneo” 

durante reunião anual do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara (organismo da 

CNBB) em Brasília (abril de 2019). 

 Programa: Tribuna Livre, da Rádio América (participação regular, com comentários sobre 

política, direitos humanos, segurança pública, entre outros temas). 

 Produção de releases e pautas variadas para a mídia, sobre temas sociopolíticos em parceria com 

as secretarias de Comunicação da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 Produção do boletim de análise de conjuntura: Contextus (boletim bimensal - seis edições). 

 Produção do Caderno Temático do Nesp: Na cidade: micropolíticas e modos de existência - 

número 09. 

 Em parceria com o Emotion/PUC Minas: início da produção de 5 vídeos de formação política, 

para o primeiro semestre de 2020. 

 

 

8. ATIVIDADES DIVERSAS 

 Movimentos eclesiais no campo sociopolítico - assessorias diversas. 

 Lançamento do livro “Democracia em crise: o Brasil contemporâneo”, nas assembleias regionais 

do clero da Arquidiocese de BH. 

 Participação em dois encontros do Movimento Nacional de Fé e Política (Natal e São Paulo). 

 Reunião de coordenação do Movimento Nacional de Fé e Política – São Paulo - participação. 



  

 Participação na produção de um projeto para a criação de uma Comissão de Justiça e Paz da 

Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com o Vicariato Episcopal para a Ação Social e 

Política. 

 Roda de Conversa sobre políticas públicas e reforma da previdência na Paróquia Santa Efigênia 

dos Militares (maio de 2019). 

 Participação na organização do seminário sobre Mineração na PUC Minas (maio de 2019). 

 Participação na construção de um projeto de criação de uma Rede Nacional de Fé e Política, em 

parceria com Cefep/CNBB; Movimento Nacional de Fé e Política, entre outros órgãos.  

 Reuniões mensais com o Coletivo de Fé e Política na Arquidiocese, visando à articulação 

colegiada com grupos sociais que atuam no campo denominado “fé e política”, para potencializar 

a atuação do Nesp e a aproximação dos leigos atuantes e militantes nas diversas regiões 

episcopais - parceria: Vicariato da Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 Participação na Assembleia do Povo de Deus – etapa inicial no VEASP e final na Catedral Cristo 

Rei. 

 Participação no Simpósio Internacional “Humanismo em Tempos Sombrios”, na Faculdade 

Jesuita de Teologia e Filosofia (setembro de 2019). 

 Participação no encontro anual da Sociedade, Teologia e Ciências da Religião (Soter), 

coordenando o Fórum Temático “Religião e política: articulações, fricções e outras intenções e 

interações” (julho de 2019). 

 Participação no Simpósio Internacional promovido pelo ISTA/PUC Minas “Intolerância, dialogia 

e linguagens” (outubro de 2019). 

 

9. PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

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

 Coletivo de Fé e Política e Política na Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 Observatório da Evangelização (Anima/PUC Minas). 

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

 Movimento Nacional de Fé e Política. 

 Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular (CESEEP); 

 Iser Assessoria (Rio de Janeiro). 

 Cursos de Ciências Sociais e Arquitetura e Ubranismo, da PUC Minas - pesquisa: Cultura da paz 

e modos de vida na sociedade contemporânea. 

 Pastoral da Comunicação da Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança (Rense). 

 

 


