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RELATÓRIO SINTÉTICO DAS ATIVIDADES 2013 

 

1. Lançamentos do livro: “Ética e Corrupção: dilemas contemporâneos”: 

- Seminário realizado junto com o Departamento de Filosofia, no campus 

Coração Eucarístico, durante a Semana Filosófica (maio); 

-  Setor Social da RENSA (Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida) 

- Igreja Padre Eustáquio - Encontro de formação de agentes sociais da RENSE 

(Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança) 

– Escola Sindical – Semana Social Brasileira – Leste II  

 –  Grupo de Fé e Cidadania – Paulinas 

- Paróquia Cristo Redentor – Encontro dos grupos de Fé & Política da Forania 

São Paulo da Cruz 

- Mesa redonda na Semana de Ciência, Arte e Cultura, na Unidade São Gabriel; 

- Duas mesas redondas na IV Jornada Dom Helder Câmara, na Unidade 

Barreiro; 

- Diversas entrevistas concedidas a veículos de comunicação. 

 

2. Realização de cursos de curta duração 

- Dois módulos do Curso “Eu quero ver acontecer”: formação de lideranças da 

juventude. O curso, coordenado pelo Instituto de Pastoral da Juventude do Leste 

II, da CNBB, em parceria com o Nesp e outras instituições,  capacitou lideranças 

provenientes da Pastoral da Juventude e de outros movimentos sociais e 

populares das dioceses e arquidiocese dos estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo. Foram dois módulos presenciais, realizados nos meses de abril e 

setembro, com carga horária de 16 horas/aula.  

- Curso de Educação Popular em Direitos Humanos, em parceria com a 

Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

Carga horária: 40 horas/aula. Público: 40 estudantes. 

- Curso sobre Acompanhamento do Legislativo: realizado na diocese de 

Divinópolis. 

 

 

3. Participação no encontro anual do Centro Nacional de Fé e Política Dom Hélder 

Câmara, da CNBB, entre os dias 15 e 17 de março, em Brasília. 

 

4. Participação no Congresso Mundial de Universidades Católicas (CMUC) 

 - Equipe de coordenação executiva 

- Comissão temática do Congreso 

-  Participação no estande do Anima  

 

5. Participação nos encontros dos Formadores de Leigos da Arquidiocese de Belo 

Horizonte. 

 



 

 2 Av. Dom José Gaspar, 500. Prédio 4, sala 205. Coração Eucarístico 

Belo Horizonte. MG | CEP 30535-901 

Tel: (31)3319.4978 | nesp@pucminas.br 

6. Participação em conselhos: 

- Conselho gestor do Anima (reuniões mensais);  

- Conselho consultivo do Cestep;  

- Conselho de colaboradores do Observatório da Evangelização da Arquidiocese 

de Belo Horizonte; 

- Conselho provisório do Secretariado Arquidiocesano de Formação. 

 

7. Atividades nas regiões episcopais da Arquidiocese de Belo Horizonte 

 - Visita e atividades de formação em todas as quatro regiões episcopais ao longo 

do ano. Atividades em foranias  e paróquias. 

 

8. Encontro Arquidiocesano de Fé e Política 

 - Reunião de formação de comissão organizadora: 18/05; 

 - Reuniões mensais de preparação para o encontro, com representantes da 

Arquidiocese de Belo Horizonte (junho a outubro); 

- Realização do evento: participação de 250 representantes de grupos de fé e 

política, pastorais e movimentos sociais. 

 

9. Acompanhamento de estagiários: 

 - Concessão de três bolsas de estágio, com acompanhamento regular. Os 

estagiários são dos cursos de Comunicação Social, Ciências Sociais e Direito. 

 

10. Participação em encontro para a formação do clero na Casa do Peregrino.  

 

11. Presença em veículos de comunicação: 

-Tratando da questão das manifestações populares: emissoras de TV (Globo, 

Horizonte, Assembleia e Canção Nova); rádios (CBN, Inconfidência, América e UFMG 

Educativa); veículos impressos (jornais Estado de Minas e O Tempo, revistas Época e 

IstoÉ). 

- Participação semanal no Programa “Tribuna Livre” da Rádio América; 

- Colaboração com os veículos de comunicação da Rede Catedral (TV Horizonte 

e jornal Opinião e Notícia). 

 

12. Preparação do terceiro caderno temático do Nesp, intitulado "Fé, Política e 

Cidadania: pesquisas", a ser lançado em março de 2014, abordando três pesquisas: 

1. Mapeamento dos grupos e práticas de fé e política presentes na Arquidiocese de Belo 

Horizonte (Nesp); 2. Os aglomerados sob a ótica geográfica e eclesial na Arquidiocese 

de Belo Horizonte (Cegipar); 3. "Traços do perfil contemporâneo do laicato da 

Arquidiocese de Belo Horizonte: algumas reflexões teológicas e pastorais em torno da 

mentalidade religiosa predominante” (Cestep).  
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13. Início da produção do boletim CONTEXTUS, com análise de conjuntura referente a 

Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 

14. Produção semanal do clipping eletrônico “De olho na Política”, enviado para um 

mailing de cerca de 500 lideranças. 

 

15. Desenvolvimento do novo projeto do Nesp, intitulado “Acompanhamento do 

Judiciário”. O projeto seja executado ao longo de dois anos, a partir de 2014. Importante 

destacar a parceria estabelecida com o curso de Direito do Campus Coração Eucarístico, 

no desenvolvimento do projeto. 

 

16. Pesquisa "Mapeamento dos grupos e práticas de fé e política presentes na 

Arquidiocese de Belo Horizonte". 

- Restituição dos resultados aos grupos participantes da pesquisa. 

- Apresentação oral e publicação de artigo nos anais do Congresso Mundial de 

Universidades Católicas (CMUC). 

  

17. Elaboração e apresentação de anteprojeto de pesquisa intitulada "Diagnóstico sobre 

os impactos psicossociais da atividade laboral na vida do trabalhador petroleiro", a ser 

executada em 2014, junto ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e 

Refinação de Petróleo de Minas Gerais (Sindipetro-MG.) 

 

18. Participação, na ALMG, do Ciclo de Debates em comemoração aos dez anos da 

Comissão de Participação Popular com a apresentação do trabalho: “Acompanhamento 

do Legislativo: modos de fazer.” 

 

19. Reuniões periódicas (quinzenais) do grupo gestor. 

 

20. Publicações periódicas no “Blog do Nesp”, com atualizações semanais. 

 

 

 

 

 

 


