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RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO NESP  EM 2014 

 

1. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO: 

- Reuniões periódicas do grupo gestor. 

- Representação no conselho gestor do Anima PUC Minas. 

- Representação na Comissão Permanente de Assessoria do Vicariato Episcopal da 

Pastoral. 

- Representação na equipe de colaboradores do Observatório da Evangelização. 

- Representação no Secretariado Arquidiocesano de Formação. 

- Várias reuniões de representação institucional com setores da Arquidiocese e de 

movimentos sociais. 

  

2. ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÕES:  

- Produção semanal do clipping eletrônico “De olho na Política”. 

- Produção do boletim bimestral de análise de conjuntura “Contextus” (sete edições em 

2014). 

- Produção e manutenção do site do Nesp, do blog do Nesp e do canal do Nesp no 

Youtube. 

- Produção do Caderno Temático n. 4: “50 anos do golpe civil-militar: a Igreja e a 

Universidade”. 

- Produção da série de vídeos “Eleições 2014: voto no Brasil”, contendo seis vídeos 

sobre as eleições, distribuídos em todo o Brasil, em parceria com a Arquidiocese de 

Belo Horizonte e CNBB. 

- Produção da versão preliminar do Subsídio para a CNBB: “Projeto Brasil: desafios dos 

cristãos em face das eleições de 2014”. 

- Artigo na Revista da PUC Minas, número 10: “Política e indiferença: a participação 

social como um direito”.  

- Produção de releases e pautas variadas, em parceria com a Assessoria de Comunicação 

da PUC Minas e Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

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

rádios, emissoras de TV, sites). 

- Em parceria com o Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, da CNBB e 

outros parceiros, produção da Cartilha “Eleições 2014: seu voto tem consequências – 

um novo mundo; uma nova sociedade”. 

 - PENZIM, Adriana M.B. Ética, Cotidiano e Corrupção. In: QUINTERO, Elisa 

(Org.) Anais da Scap: ecologia dos saberes: tecendo novas relações. Belo Horizonte: 

PUC Minas, 2013. p. 89-106. Disponível em 

http://issuu.com/anaisdascap/docs/scapsaberes/1. Trata-se da conferência de abertura da 

mesa-redonda "Ética, Cotidiano e Corrupção", promovida pelo Núcleo de Estudos 

Sociopolíticos (Nesp) em parceria com o Curso de Psicologia da PUC Minas São 

Gabriel, realizada em 20 de setembro de 2013, integrando a V Semana de Ciência, Arte 

e Política da PUC Minas São Gabriel.  

- REIS, B. M. de C.; SANTOS, K. P.; SOUZA, Robson S. R; PENZIM, Adriana M. B. 

Política, religião e cidadania: um estudo sobre os grupos de fé e política presentes 

na arquidiocese de Belo. Anais do Congresso Mundial de Universidades Católicas: 

http://issuu.com/anaisdascap/docs/scapsaberes/1
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novos tempos, novos sentido. Organização de Carlos Frederico Barboza de Souza. Belo 

Horizonte, 2013. ISBN 978-85-8239-016-0. Disponível em: 

http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI2014102915

3642.pdf.  

- SOUZA, Robson S. R.; GUIMARÃES, E. N. M. B; SIMIN, E. S. Fé e Engajamento 

Político: um panorama da caminhada dos leigos na história da Arquidiocese de 

Belo Horizonte. Belo Horizonte: Editora PUC Minas (no prelo). Trata-se do terceiro 

livro da série sobre a história da Arquidiocese de Belo Horizonte. 

- Participação sistemática no programa “Tribuna Livre”, da Rádio América de Belo 

Horizonte, com comentários sobre política, direitos humanos, segurança pública, entre 

outros temas. 

 

3. ATIVIDADES DE ENSINO: 

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

dos cursos de Comunicação Social, Ciências Sociais e Direito. 

- Planejamento e divulgação do curso de especialização em Doutrina Social da Igreja na 

Sociedade Contemporânea (IEC). 

- Em parceria com o Instituto de Ciências Humanas da PUC, realização do ciclo de 

conferências “50 anos do golpe militar”. 

- Participação em cursos da Universidade com temas relativos à área de atuação do 

Nesp.  

- Participação no curso Intensivo de Teologia, promovido pelo CEFAP/Anima, com um 

módulo de 16 horas. 

- Elaboração, em parceria com o Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, 

de um curso de aprofundamento de temas políticos, a ser oferecido a alunos da 

Universidade e outras lideranças sociais e políticas. 

 

4. ATIVIDADES DE PESQUISA: 

- Desenvolvimento do novo projeto intitulado “Acompanhamento do Judiciário”, em 

parceria com o curso de Direito do Campus Coração Eucarístico. 

- “Diagnóstico sobre os impactos psicossociais da atividade laboral na vida do 

trabalhador petroleiro” – contrato de prestação de serviços firmado entre a PUC Minas e 

o Sindipetro (Sindicato dos Trabalhadores na indústria de destilação e refinação do 

petróleo no estado de Minas Gerais), com anuência do Ministério Público do Trabalho. 

(Projeto em curso, em parceria com a Faculdade de Psicologia). 

 

5. ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 

- Lançamento dos Cadernos Temáticos do Nesp 3 – “Fé, Política e Cidadania: 

pesquisas”.  As atividades de lançamento foram sempre acompanhadas de palestra sobre 

a pesquisa “Mapeamento de Grupos e Práticas de Fé e Política presentes na 

Arquidiocese de Belo Horizonte” e, eventualmente, das demais pesquisas que integram 

o livro. 

-  Parceria na realização do Curso de “Educação Popular em Direitos Humanos”, 

promovido pela Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo 

http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20141029153642.pdf
http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20141029153642.pdf
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Horizonte, com apoio da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Carga horária: 40 

horas. 

- Parceria com o Instituto de Pastoral da Juventude na realização do curso “Eu quero ver 

acontecer – módulo I: “Eu quero ver/ fazer  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. Carga horária de 16 horas. 

- Em parceria com o Vicariato da Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo 

Horizonte, realização do curso de formação de educadores populares com atuação em 

políticas públicas (cinco módulos; 20 horas). 

- Participação no encontro nacional de lideranças das escolas de fé e política, promovido 

pelo Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, da CNBB (Brasília). 

- Participação no encontro de lideranças do Movimento Nacional de Fé e Política (Rio 

de Janeiro). 

- Participação na Semana Social da Arquidiocese de Belo Horizonte, promovida pelo 

Vicariato da Ação Pastoral. 

- Participação na Semana de Extensão da PUC Minas apresentado e discutindo sobre a 

metodologia da pesquisa “Mapeamento dos Grupos e Práticas de Fé e Política”. 

- Participação em vários programas da PUC TV e da TV Horizonte, ao longo do ano, 

principalmente analisando questões sobre o processo eleitoral. 

- Participação em variadas atividades de mobilização (reuniões, encontros, mesas-

redondas) e coleta de assinaturas, relativas ao projeto de lei de iniciativa popular, da 

Coalizão pela Reforma Política e Democrática e Eleições Limpas. 

- Participação na Semana Filosófica, promovida pelo Departamento de Filosofia do 

Instituto Dom João de Resende Costa. 

- Apoio à criação de grupos de fé e política paroquiais, atendendo demanda da IV 

Assembleia do Povo de Deus. 

- Promoção do lançamento do livro “Comunicação política e comportamento eleitoral 

na América Latina: o eleitor latino-americano”, na unidade Coração Eucarístico da PUC 

Minas. 

- Participação no Encontro Mineiro de Fé e Política – Escola Sindical 7 de outubro. 

- Participação na Assembleia do Clero da Arquidiocese de Belo Horizonte – PUC Minas 

São Gabriel. 

- Participação em mesa-redonda organizada pelo Curso de Direito, Campus Arcos.  

- Participação na Semana Dom Helder Câmara, promovida pela Pastoral, na Unidade 

Barreiro. 

- Participação e apoio à organização da Semana do Anima PUC Minas. 

- Participação no GT criado pela Proex/PUC Minas para discutir demandas das 

ocupações urbanas. 

- Várias atividades (reuniões, encontros, grupos de discussão) de formação política, 

relativa ao projeto Eleições 2014, em paróquias das quatro regiões episcopais da 

Arquidiocese de Belo Horizonte, ao longo do ano. 

- Parceria com o Centro Loyola de Espiritualidade, Fé e Cultura, visando o 

estabelecimento de parceria para realização conjunta de cursos de extensão.  
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- Participação na Comissão da Memória, integrando o XIX Encontro Regional da 

ABRAPSO Minas. 

- Participação na Comissão Científica do XIX Encontro Regional da ABRAPSO Minas. 

- Participação em mesa-redonda intitulada “Direitos Humanos e Psicologia: ditadura 

nunca mais”, no XIX Encontro Regional da ABRAPSO Minas. 
 

 


