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Relatório sintético 2020 

Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e Arquidiocese de Belo 

Horizonte (Nesp)  

 

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

Horizonte (Nesp) desenvolve atividades de ensino, 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.  

Além de educação popular, o Nesp atua nas áreas de formação e assessoria política e 

na articulação interinstitucional no campo sociopolítico com entidades eclesiais e da 

sociedade civil. Por meio da ação formativa e de articulação sociopolítica, atua no 

fortalecimento de grupos e coletivos comprometidos com o bem comum e a formação 

de lideranças sociais, eclesiais e comunitárias. 

 

1. REPRESENTAÇÕES  

- Centro Nacional de Fé e Política “Dom Helder Câmara” 

(Cefep /CNBB) 

- Rede Brasileira de Fé e Política (REFEP) 

- Conselho Gestor do Anima/PUC Minas 

- Grupo de Análise de Conjuntura da CNBB 

- Observatório da Comunicação Católica (Conferência dos Religiosos do Brasil e 

CNBB) 

- Conselho Pastoral Arquidiocesano (Arquidiocese de Belo Horizonte) 

- Comissão Justiça e Paz (Arquidiocese de Belo Horizonte) 

- Comissão Permanente de Assessoria do Vicariato Episcopal da Pastoral 

(Arquidiocese de Belo Horizonte) 

Devido a pandemia do 

Coronavírus (Covid-19), em 

2020, parte das atividades 

realizadas pelo Nesp se 

transcorreu em espaços e 

plataformas virtuais. 
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- Conselho do Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política (Arquidiocese de Belo 

Horizonte) 

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

da PUC Minas 

-  Coordenação Ampliada do Movimento Nacional de Fé e Política 

- Coletivo de Fé e Política na Arquidiocese de Belo Horizonte 

- Movimento Mineiro de Fé e Política 

 

2. ATIVIDADES DE ENSINO 

- Realização do ciclo de debates “o ódio entre nós”, em parceria com o Departamento 

de Filosofia da PUC Minas (três encontros através de plataformas virtuais), com a 

participação de alunos do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Resende Costa e 

comunidade externa à PUC. 

- Produção e discussão da Análise de Conjuntura Política Contextus (boletim 

bimestral), visando assessorar lideranças de movimentos sociais e eclesiais (seis 

edições). 

- Participação em várias lives e encontros virtuais com escolas de fé e política durante 

todo o ano, com discussão de temas variados no campo de formação e ação 

sociopolítica. 

- Em parceria com o Departamento de Ciências do Estado, a Faculdade de Direito 

(UFMG) e o Coletivo Movimenta, realização de um curso de formação política virtual, 

intitulado “Projeto Motriz”, dirigido a jovens negros periféricos, com realização de 8 

encontros de formação ao longo do ano. 

 

 

3. ATIVIDADES DE PESQUISA 

- Pesquisa FIP-2020/24922-1S, intitulada “Os coletivos de Sarau no espaço público 

metropolitano: o papel da dimensão espacial na configuração de novas formas de 

ação coletiva e agendas da juventude contemporânea”. As atividades seguem em 

andamento (após interregno entre março e julho) e a pesquisa será concluída até maio 

2021. 
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4. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

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

coletivos de fé e política paroquiais. 

- 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 

- Elaboração do projeto de criação e implantação da Rede Brasileira de Fé e Política, 

em parceria com o Centro Nacional de Fé e Política (CNBB), Movimento Nacional de 

Fé e Política, Comissão Brasileira Justiça e Paz, ISER Assessoria, Centro Ecumênico 

de Serviços à Evangelização e Educação Popular, Escola Regional de Fé e Política Pe. 

Humberto Plummen, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Conselho Nacional de 

Igrejas Cristãs, Escolas de Fé e Política da Região Sul, Escolas de Fé e Política da 

Igreja Batista de Coqueiral (PE) e Pastoral Fé e Política do Regional Sul 1 da CNBB. 

- Reuniões ordinárias de assessoria junto ao Coletivo de Fé e Política da Arquidiocese 

de Belo Horizonte. 

- Participação nos projetos de implantação da Comissão Justiça e Paz e Academia de 

Juristas Católicos Humanistas da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

- Participação (virtual) em várias atividades de formação política, produzindo análises 

de conjunturas sociopolíticas e/ou prestando assessoria (Comissão Episcopal Socio-

transformadora da CNBB; Comissão Brasileira Justiça e Paz; Movimento Nacional de 

Fé e Política; Centro Nacional de Fé e Política Dom Hélder Câmara; Arquidiocese de 

Montes Claros; Diocese de Teófilo Otoni; Semana Social Brasileira; Escola de Fé e 

Política do Regional Nordeste II da CNBB; Congregação das Irmãs Missionárias de 

Jesus Crucificado; Movimento Mineiro de Fé e Política; Encontro Sudeste de Fé e 

Política; Rede Brasileira Justiça e Paz, entre outras) 

- Participação no minicolóquio virtual da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, 

com o tema “Crise e esperança no contexto político brasileiro”. 

 

- Atendendo à solicitação da Pastoral Universitária (Barreiro) participação na 

SEMPPEX (Semana de Pesquisa e Extensão), com o tema “educação, trabalho e bem 

comum. 

 

- Participação na roda de conversa sobre “o pensamento social do Papa Francisco”, no 

Centro Loyola de Fé e Cultura, em parceria do Faculdade Jesuíta de Filosofia e 

Teologia. 

 



 21/12/2020 

4  

- Certificação do “Curso de Formação em Comunicação Popular”, em parceria com 

Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário (Arquidiocese de BH); Cáritas Brasileira 

(Regional Minas Gerais); Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social 

(Aedas/MG); Anima/PUC Minas. 

 

 

4.1. ATIVIDADES DE EXTENSÃO RELATIVAS AO PROJETO ELEIÇÕES 

2020 

- Criação de duas séries de vídeos: (a) Série de formação política, com seis vídeos 

(legendados), em parceria com o E-motion (PUC Minas) e (b) série de sete vídeos 

intitulados “Eleições 2020: é na cidade que a gente vive!”, em parceria com Caturra 

Digital. 

- Distribuição e divulgação das séries: canais do Nesp, incluindo Rede Nesp 

(WhatsApp), Facebook e site; canais da Arquidiocese (incluindo regiões episcopais); 

canais da PUC Minas; canais da Pastoral da Comunicação - Pascom (incluindo 

nacional); emissoras católicas; Rede Nacional de Escolas de Fé e Política 

(Cefep/CNBB); Movimento Nacional de Fé e Política, entre outras redes parceiras. 

- Criação, em parceria com o Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil (CNLB), 

Comissão Brasileira Justiça e Paz e Cefep/CNBB de um hotsite sobre eleições 2020 

(www.eleicoes2020.cnlb.org.br), incluindo material produzido pelo Nesp, e uma 

cartilha exclusiva produzida para o hotsite, além de vasto material sobre eleições.  

- Participação em várias lives e debates em redes sociais, em parcerias com várias 

instituições, debatendo temáticas sobre as eleições 2020. 

- Debates virtuais com candidatos a vereador, realizados em algumas paróquias, em 

parceria com órgãos da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

- Participação com atividades de formação política em diversos grupos de WhatsApp 

contribuindo com produção de material e debates sobre eleições. 

- Produção de três análises de conjuntura (Contextus) sobre o tema das eleições 2020. 

O Contextus é enviado para um amplo mailing de lideranças eclesiais, políticas e 

sociais. 

- Participação na elaboração da mensagem do arcebispo e dos bispos auxiliares de Belo 

Horizonte sobre as eleições 2020. 

- Participação na aula virtual de um curso promovido pelo Departamento de Ciência 

Política da UFMG, expondo sobre o tema: “religião, eleições e voto”.  

- Divulgação nas redes sociais de atividades sobre eleições promovidas pelo Vicariato 

Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental (Arquidiocese de Belo Horizonte), 

Coletivo de Fé e Política, regiões episcopais e outros parceiros. 

http://www.eleicoes2020.cnlb.org.br/
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- Assessoria a várias escolas de fé e política e (arqui)dioceses na discussão sobre 

critérios para os cristãos participarem do pleito.  

- Entrevistas concedidas a emissoras católicas de rádio, TV e jornais sobre eleições 

2020 (rádios América e CBN/BH; TVs Horizonte e Canção Nova; jornais Estado de 

Minas, Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo, Brasil de Fato e Hoje em Dia e 

vários sites de notícia). 

- Criação, em parceria com E-motion/PUC Minas, de dois novos vídeos sobre 

“Eleições e o Pacto pela Vida” e “Eleições e participação cidadã”, atendendo pedido 

dos bispos da província eclesiástica de Belo Horizonte. 

 

5. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 

- Participação na elaboração do projeto de reestruturação do Setor Político, do 

Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo 

Horizonte. 

- Projetos de criação da Escola de Formação Política e da Assessoria de 

Acompanhamento dos Poderes Públicos, a serem implantados no Nesp a partir de 

2021. 

- Elaboração de projeto para seleção de profissionais que deverão compor a Escola de 

Formação Política e da Assessoria de Acompanhamento dos Poderes Públicos. 

 

6. ATIVIDADES NAS UNIDADES DA PUC MINAS  

- Realização em parceria com a Pastoral na Universidade de um curso disponibilizado 

na plataforma Canvas, com um módulo sobre “formação política”, destinado a todos os 

estudantes da Universidade.  

- Aula virtual de encerramento do módulo sobre formação política, para alunos da PUC 

Minas, via plataforma Canvas, em parceria com a Pastoral na Universidade. 

 

7. COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

-  Publicação, em parceria com o Departamento de Psicologia da Unidade São Gabriel, 

do caderno temático do Nesp de número 10, “Cem anos com Paulo Freire: diálogos” 

(tiragem: 2.500 exemplares), em parceria com a Editora PUC Minas. 

- Produção de um clipping diário, intitulado “De Olho na Política”, enviado por meio 

do aplicativo WhatsApp a cerca de 200 lideranças sociais e eclesiais. 
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- Atendimento sistemático de variadas demandas de veículos de comunicação (jornais, 

emissoras de TV e rádio, sites). 

- Várias entrevistas sobre eleições, concedidas a veículos de comunicação (rádios, 

jornais, TVs e sites). 

- Parceria com Rádio América e Rede Católica de Rádio (RCR): criação e divulgação 

de spots sobre eleições 2020, divulgados em toda a RCR. 

 

-  Remodelação do site e reformulação da fanpage no Facebook e do canal no YouTube 

do Nesp (novas configurações e layout). 

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

sobre política, eleições, 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) 

- Início da produção de uma edição especial dos Cadernos Temáticos do Nesp sobre o 

“Novo Humanismo” – edição a ser utilizada pela Universidade. 

-  Em parceria com o E-motion/PUC Minas: produção de 6 vídeos de formação 

política, utilizados em campanha de formação política. 

 

8. ATIVIDADES DIVERSAS 

- Movimentos eclesiais no campo sociopolítico - assessorias diversas, todas em meios e 

plataformas eletrônicas. 

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

Serra (ES).  

 

- Participação em encontros virtuais regulares do Movimento Nacional de Fé e Política.  

- Reunião virtual de coordenação ampliada do Movimento Nacional de Fé e Política  

- 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 

- 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 
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-  Reuniões mensais (virtuais) 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 

 

9. PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

- Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental (Arquidiocese de Belo 

Horizonte) 

- Editora PUC Minas 

-  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/SP) 

-  ISER Assessoria (Rio de Janeiro) 

- Rede Brasileira de Fé e Política (REFEP) 

- Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte 

- Academia dos Juristas Católicos e Humanistas (Arquidiocese de Belo Horizonte) 

- Comissão Brasileira Justiça e Paz 

- Conselho Nacional dos Leigos e Leigas do Brasil (CNLB), organismo da CNBB 

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

 

 


