
 

RELATÓRIO ANUAL DA FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA 

 

I. Referente ao Ano Acadêmico de 2022 

 

Todo início de ano acadêmico começamos recordando nossa missão enquanto Faculdade de Filosofia e 

Teologia, católica e jesuítica, a partir das direções principais presentes no nosso Plano de Desenvolvimento 

Institucional. A partir deste início, apresentamos alguns eventos significativos e finalmente apontamos os 

desafios do ano vindouro. Na sequência desse relatório, cada setor da faculdade apresenta seu relato sobre as 

atividades e acontecimentos do ano passado. 

 

1. FAJE (PDI 2021-2025) 

 

1.1 Missão:  

- Formar pessoas com excelência acadêmica. 

- Promovendo o diálogo entre fé e cultura contemporânea. 

- À luz do humanismo cristão, da amizade social e da ecologia integral. 

 

1.2 Visão:  

- Ser um centro de excelência acadêmica de projeção nacional e internacional. 

- Em consonância com a Tradição Cristã e Jesuítica. 

- Com sustentabilidade econômica, inovação e responsabilidade socioambiental. 

 

2. Eventos em 2022: 

 

No ano de 2022 vivemos a Páscoa de dois dos nossos mais brilhantes professores P. Konings (21 de maio) e 

P. MacDowell (13 de setembro). Momentos de grande comoção acadêmica, mas de profundo agradecimento 

também. 

 

Tivemos a retomadas das atividades presenciais com o arrefecimento da pandemia COVID-19. Nesse reinício, 

a atenção às pessoas e à comunidade acadêmica, especialmente os novos alunos e alunas foi sumamente 

importante. Demos continuidade da campanha de solidariedade com a distribuição de cestas básicas. E a 

continuidade das atividades acadêmicas on-line, especialmente na extensão e pós-graduação para defesa de 

teses 

 

A vida e saúde da Faculdade mereceu especial atenção em alguns pontos: (1) Gestão Financeira da Instituição; 

(2) Busca da excelência acadêmica em Filosofia e Teologia: Avaliação da Teologia: 6/7 - Avaliação da 

Filosofia: 4/7 (pedido de abertura do doutorado). O diálogo com a Sociedade continuou com as várias 

atividades que realizamos, especialmente, com o FAJE ONLINE e REDES SOCIAIS. 

 

3. FAJE em números (início de 2023): 

 

3.1 Graduação 2023: A.141 e P.48 (Civil e Eclesiástico). 

- Filosofia (B): 23 novos - 61 totais 

- Filosofia (L): 01 novos - 04 totais 

- Teologia (B): 18 novos - 76 totais. 

- Iniciação científica: 12 projetos e 35 alunos. 

- Professores Filosofia: 12 permanentes e 13 associados. 

- Professores Teologia: 16 permanentes e 07 associados. 

 

3.2 Pós-graduação 2023: A.58 e 7 posdoc. 

- Filosofia Mestrado: 14 alunos. 

- Teologia Mestrado: 23 alunos. 



- Teologia doutorado: 21 alunos. 

- Filosofia pós-doutorado: 4 alunos. 

- Teologia pós-doutorado: 3 alunos. 

 

4. FAJE- Serviço de Formação Internacional: 

 

No final de 2022 e início de 2023 temos estudantes de 25 países diferentes: Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Congo, Costa do Marfim, Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Itália, 

México, Nigéria, Malawi, Moçambique, Paraguai, Peru, Timor Leste, Uruguai, Venezuela, Zâmbia e 

Zimbábue.  

 

Somando a esses números, temos alunos de várias Comunidades religiosas, Congregações e Dioceses. 

Convênios: Instituições Nacionais: 19 (Universidades, Faculdades, Institutos, CRB, CNBB, Congregações 

etc.) e Instituições Internacionais: 9 (Universidades). 

 

5. Desafios em 2022: 

 

1 Gestão Financeira da Instituição. 

2 Busca da excelência acadêmica em Filosofia e Teologia. 

3 Diálogo com a Sociedade: FAJE ONLINE. 

4 EaD em Teologia: Início no Segundo Semestre de 2023. 
 

 

II. Relatório dos principais processos e atividades de 2022 

 

Esta segunda parte do relatório retoma em detalhe as principais atividades realizadas pelos distintos setores e 

coordenações da Faculdade ao longo do ano de 2022. 

 

1. Reitoria 

 

1. Finanças: Acompanhamento, junto a Administração, de um Plano de Ação para a realização do Orçamento 

de 2022, especialmente levando em conta a realidade financeira de crise econômica que a pandemia ocasionou 

em toda a sociedade e que ainda sofremos as consequências. Acompanhamento da realização do Orçamento 

2022 e criação de um Plano de Ação para a realização do orçamento de 2023.  

 

2. PDI 2021-2025: Acompanhamento dos processos do PDI e previsão futura de finalização do Plano 

Estratégico e com a nomeação de Gestores dos Grupos que acompanhamento as metas e os processos juntos 

com a reitoria. Esse processo, por causa do tempo da pandemia e seus desafios, ficou em um ritmo mais lento 

no que diz respeito a sua execução. 

 

3. CPA: Acompanhamento das devolutivas e análises dos pontos destacados pelo relatório da CPA em 2021, 

buscando corrigir e criar melhorias no ano de 2022 e, futuramente, em 2023.  

 

4. Secretaria Geral: Acompanhar a digitalização dos processos da secretaria e as reuniões sobre a 

Curricularização da Extensão que está sendo implementada nas graduações em 2023. Acompanhamento da 

elaboração do calendário e do Ano Acadêmico 2023. 

 

5. Colaboradores: Acompanhamento, junto aos Recursos Humanos, Administração e Prefeitura do Campus, 

da situação dos colaboradores durante a pandemia e o pós pandemia. Pedido, junto a AVEPRO do "Nada 

consta" de alguns professores da teologia e da filosofia. 

 

6. EaD: Acompanhamento do processo de credenciamento da Faculdade para a realização de cursos à distância 

(EaD) e aprovação do EaD em Teologia. Organização do curso para início no segundo semestre de 2023. 

Divulgação do curso. 

 



7. Simpósio 2022: Organização e realização do Simpósio Internacional da FAJE e início da preparação do 

próximo Simpósio de 2023. Simpósio FAJE é o maior evento da IES. É de total responsabilidade da Reitoria 

desde 2019. De dois em dois anos é realizado em parceria com a PUC Minas, mas todas as atividades são 

realizadas no campus da FAJE, durante 3 dias, de acordo com calendário acadêmico do ano vigente. 

8. Aula Inaugural: Evento de abertura do Ano Acadêmico vigente, que inicia com uma celebração Eucarística 

na Capela Santo Inácio de Loyola. Já no auditório Dom Luciano Mendes de Almeida, acontece no primeiro 

momento à leitura do relatório anual feita pelo Reitor da FAJE, referente aos assuntos acadêmicos ligados ao 

ano anterior e propostas para o ano vigente. Após a leitura do relatório temos um segundo momento em que é 

realizado a Aula Inaugural com um professor convidado sobre um tema específico. 

9. Colação de Grau Teologia e Filosofia: Cerimônia acadêmica em que o estudante concluinte do ensino 

superior recebe um diploma da FAJE. Sempre acontece uma Missa na Capela Santo Inácio de Loyola e a 

Cerimônia de Encerramento e/ou Colação de Grau sendo no Auditório Dom Luciano Mendes de Almeida 

(alunos de Teologia) e no Auditório Dom Helder Câmara (alunos de Filosofia) – Campus da FAJE. Cabe, 

especialmente, ao Reitor estar presente no dia da cerimônia para abertura da sessão solene, conferir grau aos 

formandos e encerramento da sessão solene. 

10. Comemoração Santo Inácio de Loyola: tradicional comemoração anual realizada no Campus da FAJE, na 

Capela Santo Inácio de Loyola através de uma missa e confraternização em seguida. 

11. Encontro dos Funcionários: acontece duas vezes ao ano (uma em cada semestre), conforme calendário 

acadêmico, sempre que possível na sala Zilda Arns. É um encontro focado em passar informações da IES para 

funcionários e um momento de confraternização ou discussão de assuntos do interesse dos participantes.  

12. Reunião Ordinária da Congregação da FAJE e do CES: acontece duas vezes ao ano conforme calendário 

acadêmico. Caso haja reunião extraordinária o Reitor costuma dar as devidas orientações para convocação dos 

membros da congregação. 

13. Reunião “Consulta com Reitor”: acontecem conforme cronograma semestral informado pelo Reitor ou 

Secretário Geral. 

14. Seminário Corpo Docente: acontece duas vezes ao ano conforme calendário acadêmico. 

15. Reunião Reitor e Professores Jesuítas da FAJE: acontece uma vez por semestre. 

16. Controle de convênios nacionais e internacionais: convênios de cooperação técnica, programas de 

pesquisa, realização de eventos, intercâmbio de alunos e professores, realização de MINTER (Mestrado 

interinstitucional), publicações etc. Em 2022, início do processo de afiliação do Instituto Teológico Dom 

Hermínio Malzone Hugo - Seminário Nossa Senhora Auxiliadora da Diocese de Governador Valadares, MG. 

Para essa afiliação, foi nomeado visitador o Professor Francisco das Chagas do Departamento de Teologia. 

17. Confraternização Anual Acadêmica: confraternização organizada pelo Diretor do DACP com ajuda dos 

representantes do CATA, CALMA e Secretária da Reitoria. 

18. Nomeações: manter controle de nomeações de professores e lideranças acadêmicas e administrativas da 

FAJE e do CES. No ano de 2021 tivemos as seguintes nomeações da reitoria:  

- Ouvidoria (01/03/2023 - com decisão tomada em 2022): Nomeação do Bibliotecária a Sra. Vanda Lúcia 

Bettio como Ouvidora da Faculdade. 

- CPA 2022: Recondução dos componentes da nova CPA 2022. 

- Diretor de departamento: Nomeação do Professor Dr. Luiz Carlos Sureki como diretor do departamento de 

filosofia. 

- Nomeação de Professores em 2022: Adilson Felicio Feiler, Ana Paula Andrade Duarte, Franklin Alves 

Pereira, Marcelo Aquino. 



- Nomeação da Professora Tatiana Papa Pimenta Quites como psicopedagoga e responsável e pelo NAP. 

- Nomeação da Professora Marília Murta como responsável institucional do PIBIC. 

19. GT FAJE: participação no Grupo de Trabalho organizado pela Província do Brasil dos Jesuítas para pensar 

a situação da faculdade, especialmente, diante das dificuldades financeiras dos últimos anos. 

 

2. Secretaria Geral  

 

1. Processo Seletivo 2022 e 2023/1 

• Elaboração e divulgação dos Editais do Processos Seletivos nas diversas modalidades de cursos, sendo 

Graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu. 

2. Demandas do MEC: 

• Acompanhamento e cadastro das informações para o CENSO 2022; 

• Acompanhamento das situações de regularidade junto ao INEP dos estudantes do curso de Filosofia 

inscritos no ENADE 2021 que realizaram o ENADE para posterior liberação para colação de grau; 

• Cadastro e Acompanhamento de situações de estudantes ingressantes e concluintes do curso de 

Teologia que deveriam ser inscritos no ENADE 2022; 

• Orientar e acompanhar os pedidos de dispensa do ENADE 2022; 

• Acompanhamento de cronograma e cadastro de alunos contemplados com bolsas de estudos do 

PROUNI; 

• Monitoramento e implementação das bolsas do PROUNI; 

• Acompanhamento das publicações atos regulatórios e as legislações do MEC. 

3. Controle de implementação de Bolsa de Estudo 

• Instruções aos bolsistas para manutenção e renovação da bolsa; 

• Atualização formulários no site; 

• Monitoramento e implementação das bolsas concedidas. 

 

4. Rematrículas on-line 

• Acompanhamento da implementação e execução da rematrícula on-line;  

• Acompanhamento e execução das alterações do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

5. Secretaria Digital 

• Preparação do acervo acadêmico para digitalização; 

• Acompanhar a implementação e execução para emissão do diploma digital. 

6. Calendário 2023 

• Coleta das informações e elaboração do calendário acadêmico, preparação e divulgação. 

7. Ano Acadêmico 2023 

• Preparação das informações pertinentes a Secretaria Acadêmica; 

• Conferir as informações contidas no Ano Acadêmico para encaminhamento do documento final para 

impressão, distribuição e divulgação. 

 

 

8. Atividades da Secretaria: Graduação 



• Acompanhar e organizar as matrizes curriculares individuais dos alunos; 

• Suporte e orientação para professores e alunos no dia a dia do semestre; 

• Preparar conferir as informações no TOTVS para emissão de Diploma Digital; 

• Preparar conferir as informações no TOTVS para emissão do Histórico Escolar; 

• Orientar e acompanhar as matrículas dos alunos calouros classificados no processo seletivo; 

• Parametrização do sistema para rematrículas on-line para 2022/2 e 2023/1; 

• Preparação do TOTVS para realização das rematrículas on-line para o ano 2022/2 e 2023/1; 

• Preparação e execução das demandas rotineiras das atividades dos cursos de Graduação; 

• Preparação do TOTVS para realização do processo seletivo on-line 2023. 

 

9. Atividades da Secretaria: Pós-Graduação Stricto Sensu  

• Acompanhar e organizar as matrizes curriculares individuais dos alunos; 

• Suporte e orientação para professores e alunos no dia a dia do semestre; 

• Preparar conferir as informações no TOTVS para emissão de Diploma; 

• Preparar conferir as informações no TOTVS para emissão de Histórico Escolar; 

• Orientar e acompanhar as matrículas dos alunos calouros classificados no processo seletivo; 

• Parametrização do sistema para rematrículas on-line para 2022/2 e 2023/1; 

• Preparação do TOTVS para realização das rematrículas on-line para o ano 2022/2 e 2023/1; 

• Preparação e execução das demandas rotineiras das atividades dos cursos de Pós-Graduação; 

• Preparar do TOTVS para realização do processo seletivo on-line 2023; 

• Preparação dos eventos de defesas de bancas de dissertação e teses; 

• Receber e cadastrar as produções intelectuais dos discentes e docentes para o envio para CAPES; 

• Acompanhar e cadastrar as bolsas da CAPES e FAPEMIG; 

• Preparação e execução das demandas rotineiras das atividades dos cursos de Pós-Graduação. 

10. Atividades da Secretaria: Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão 

• Suporte e orientação dos eventos presencias e remotos através Teams 

• Acompanhamento das lives dos cursos de extensão. 

• Acompanhar as matrizes curriculares individuais dos alunos; 

• Preparação do TOTVS para receber as rematrículas; 

• Preparação e divulgação dos eventos dos cursos de Extensão; 

• Matrícula e rematrícula dos alunos dos cursos de especialização e Extensão; 

• Preparação e execução das demandas rotineiras das atividades dos cursos de Pós-Graduação 

especialização e Extensão; 

• Emissão dos certificados da pós-graduação lato sensu. 

 

11. Desafios para 2023 

• Criar um fluxograma de processos com prioridade de execução; 

• Implementar do Protocolo Digital; 

• Preparação para implementar a emissão do Histórico Digital; 

• Apoiar o Departamento de Teologia na implementação da primeira turma do EaD; 

• Preparação e execução das alterações dos currículos dos cursos de graduação referente a inclusão das 

Atividades extensionistas nas grades curriculares, por determinação do MEC; 

• Organizar as pastas físicas dos discentes que foram digitalizadas. 

 

3. Diretoria de Assuntos Comunitários e Pastorais  

 



1. Ainda vivenciando a situação pandêmica, as atividades foram se ajustando e foi possível retomar algumas 

delas. 

2. Continuação da Campanha de Solidariedade promovido pela FAJE e as outras obras dos jesuítas em BH. 

As doações diminuíram consideravelmente, mas conseguimos distribuir 1.850 cestas básicas e no Natal foi 

possível ainda doar: 170 brinquedos para as crianças de projeto social no Palmital; 30 cestas básicas e 30 

frangos para a pastoral carcerária e brinquedos para os filhos dos apenados; 30 cestas básicas, 30 frangos 55 

brinquedos e 60 saquinhos com doces para os Refugiados e Migrantes; 90 brinquedos, 90 saquinhos com 

doces e 60 kits de higiene pessoal femininos e 30 kits de higiene pessoal másculo para o Hospital da Santa 

Casa. 

3. Acompanhamento de alunos dos cursos de filosofia e teologia no processo de reformulação das diretorias 

do CATA e CALMA. 

4. Processo de conversas, orientação espiritual, escuta e encaminhamentos de mais ou menos 70 pessoas. 

Estas pessoas que nos procuraram são alunos, funcionários e professores. 

5. Manutenção do Momento de Oração aos domingos. 

6. Propostas espiritual para os tempos litúrgicos: Ciclo Pascal e Advento e Natal. 

7. Momentos de espiritualidade com funcionários. 

8. Organização do encontro-diálogo do Reitor com as lideranças do curso de graduação em teologia e 

filosofia. 

9. Organização do momento de oração e confraternização dos funcionários. 

10. Organização da Noite de Taizé. 

11. Organização com os alunos do Arraiá da FAJE. 

12. Atividades sociais com alunos e funcionário na distribuição de agasalhos, cobertores, alimentos às 

pessoas em situação de rua durante o período frio. 

13. Recolhemos roupas e calçados usados para doações. 

14. Doações de móveis e outros objetos para famílias pobres.  

 

4. Departamento de Filosofia 

 

Ao longo de 2022, o Departamento de filosofia esteve empenhado, sobretudo, nas seguintes atividades e 

processos:  

1. Retomada, após a melhora da situação da pandemia do COVID, das aulas presenciais. 

2. Mudanças no Departamento: Novo diretor nomeado o Professor Luiz Carlos Sureki; deixou o departamento 

depois de 10 anos de trabalho na FAJE o Professor Édil Guedes no final do ano; Ano sabático no segundo 

semestre de 2022 e no primeiro semestre de 2023 o Professor Álvaro Pimentel para realizar pós-doutorado em 

Filosofia da Religião na UnB com o Professor Agnaldo Cuoco; Novos professores da Filosofia neste ano 

foram os Professores Marcelo Aquino e Adilson Feiller; Nova coordenadora do PIBIC da Filosofia e da 

Instituição a Professora Marília Murta. 

3. Vários eventos foram organizados pelo departamento ou com seu apoio. Dentre os mais importantes se 

destacam: VI Colóquio Pensadores Brasileiros - 100 anos da Semana de Arte Moderna, com a participação de 

pesquisadores de várias universidades do país; Lançamento de dois livros referentes a comemoração dos 100 

anos de nascimento de Padre Vaz: "O desafio de pensar o própria tempo" e "Entre o Tempo e a Eternidade: 



Realização, História e Transcendência"; Colóquio e lançamento do livro "Ecologia e Democracia - Múltiplos 

olhares". 

4. Nomeação do novo Co-Editor da Revista Síntese de Filosofia, o Professor Dr. Marco Heleno Barreto. 

5. Curso de graduação em Filosofia: Em 2022 o Departamento teve 63 alunos de bacharelado e 21 na 

licenciatura. Sobre o PPG Filosofia 2021: 19 alunos. 

 

5. Departamento de Teologia 

 

1. Com todas as precauções, devido à pandemia de covid-19, as atividades do Departamento, pouco a 

pouco, retornaram ao ritmo normal, de modo que toda a extensa programação anual foi realizada, sem 

nenhuma intercorrência relevante. Entretanto, a situação exigiu atenção permanente. 

 

2. Em 21 de maio, o Departamento foi chocado com a morte inesperada do Prof. Johan Konings, presença 

marcante e indelével. Atuação do Prof. Konings, em todos os âmbitos, foi marcada pela lucidez, pela 

alta erudição e pelo profissionalismo. Sua ausência será profundamente sentida. 

 

3. Um passo importante foi a aprovação pelo MEC do bacharelado de teologia em EaD, a ser 

implementado no segundo semestre de 2023. A previsão inicial seria de começá-lo no primeiro 

semestre. No entanto, devido ao atraso da assinatura do ministro na portaria de autorização, o início 

teve que ser adiado. Todas e todos implicados no processo de preparação do projeto e de 

implementação do curso são dignos dos mais altos elogios. A assessoria de técnicas da Unisinos foi de 

valor inestimável. 

 

4. O NDE (Núcleo Docente Estruturante) foi encarregado de preparar uma minuta de reforma curricular 

do bacharelado em Teologia, de modo a adequá-lo às novas exigências do MEC e ao resultado das 

avaliações internas dos últimos anos. 

 

5. O Prof. César Alves concluiu a nova edição do vol. 2 do Manual do SOM – Serviço de Orientação 

Metodológica, em sua 5ª edição, inteiramente revista, atualizada e ampliada. Das originais 75 páginas, 

o volume saltou para 115 páginas. Já está disponibilizado no Portal da FAJE.  

 

6. Devido ao excesso de compromissos que o coordenador do curso de graduação presencial, Prof. 

Francys Adão Silvestrini Adão, se viu obrigado a assumir, ao longo do ano, a Profa. Marília Murta 

assumiu a função de assistente provisória do coordenador, até o final do ano, para dar encaminhamento 

a vários processos a serem agilizados. 

 

7. O Prof. Luis Henrique Eloy e Silva desligou-se do nosso Departamento, após 14 anos de colaboração, 

por ter sido nomeado Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ficam aqui 

registrados nossos agradecimentos pelos anos que foi nosso companheiro de caminhada. 

 

8. O Prof. Franklin Alves Pereira assumiu a direção das Coleções Bíblica Loyola e Bíblia Passo a Passo, 

sucedendo o Prof. Konings que as dirigiu por longos anos com muita competência. 

 



9. Todos os alunos e as alunas concluintes do bacharelado participaram do ENADE, que fora transferido 

para o ano passado, devido à pandemia. Fazemos votos de que os resultados, quando divulgados, sejam 

dignos de aplausos. 

 

10. A Reitoria recebeu o pedido de afiliação do curso de teologia da Diocese de Governador Valadares-

MG à nossa Faculdade Eclesiástica. Deverão ser dados os devidos encaminhamentos para a 

concretização dessa solicitação.  

 

11. Nosso programa de Pós-Graduação, mais uma vez, recebeu a nota 6/7, por parte da CAPES, a partir 

do nosso relatório quadrienal. Ao mérito, soma-se a responsabilidade de mantermos alto o nível da 

nossa docência, da nossa pesquisa e das nossas publicações. No entanto, sofremos o impacto do baixo 

número de novos ingressos. Será preciso aprimorar a divulgação, focada em públicos-alvo bem 

específicos. 

 

12. Tivemos a grata alegria de contar com a presença de dois professores visitantes estrangeiros, que 

ofereceram curso na pós-graduação. No primeiro semestre, o Prof. Jorge Costadoat SJ, da Pontifícia 

Universidade Católica do Chile; no segundo semestre, o Prof. João Manuel Duque, da Universidade 

Católica Portuguesa, sede de Braga. 

 

13. Professores(as) e alunos(as) participaram, ativamente, do II Congresso Brasileiro de Teologia e 

Pastoral, realizado de 02 a 05 de maio, sobre o tema A Sinodalidade no processo pastoral da Igreja 

no Brasil. O evento foi realizado em parceria com a PUC-Minas, o ISTA e o Centro Loyola. 

 

14. Apesar do nosso esforço para implementar o Minter FAJE/FACASC – Faculdade Católica de Santa 

Catarina, o projeto não foi adiante, devido ao baixo número de interessados. Com isso, tiveram início 

os contatos para um futuro Minter FAJE/Faculdade Católica de Fortaleza, em parceria com a 

Faculdade Católica do Piauí e a Faculdade Católica do Rio Grande do Norte.  

 

6. Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa CCPGP 

 

A Pós-Graduação no Brasil foi marcada em 2022 pelos processos de avaliação do quadriênio 2017-2020. O 

presente relatório, após algumas considerações sobre os resultados desse processo, traz as principais 

atividades, processos e acontecimentos importantes na área da pós-graduação e pesquisa da FAJE, 

acompanhados pela CCPGP.  

I. Avaliação Quadrienal 

Com muito atraso, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, a CAPES realizou, ao longo de 2022, a 

avaliação de todos os Programas de Pós-Graduação no país, divulgando os resultados no final do ano. Os dois 

Programas da FAJE obtiveram as seguintes notas: Filosofia: 4; Teologia: 6. Os periódicos dos dois programas 

foram classificados nos seguintes estratos do Qualis Periódicos: Perspectiva Teológica: A1; Síntese: A3; 

Pensar. Revista Eletrônica da FAJE: A3; Annales FAJE: A4. Os Anais dos Simpósios da FAJE foram assim 

classificados: A busca do bem comum: B1/A4; Humanismo em tempos sombrios: A3; Diálogos inter-religioso 

e intercultural, no centenário de Raimon Panikar: A3. 

O bom resultado do PPG de Filosofia levou os professores do Programa a refletirem sobre a pertinência ou 

não de se apresentar um APCN para solicitar o credenciamento do doutorado. A proposta foi aprovada no 

corpo dos docentes, com apoio da CCPGP, e a Coordenação do Programa elaborou o projeto, já enviado à 

CAPES no início de 2023.  



Na avaliação dos periódicos chama a atenção o rebaixamento da Síntese, que era A2 e foi para A3, situação 

que causou estranheza na comunidade acadêmica de filosofia no país, levando o editor da revista a solicitar à 

CAPES, no início de 2023, que a nota seja reconsiderada. Também são dignos de nota os de Pensar (A3) e 

Annales FAJE (A4), em grande parte medidos pelo fator de impacto, ou seja, o número de acessos e downloads 

realizados, o que mostra que essas duas revistas têm tido boa aceitação nas duas áreas. 

II. Mudanças no Corpo Docente 

O ano de 2022 foi marcado pelas mortes de dois eminentes professores dos Programas de Pós-Graduação em 

Teologia (Johan Konings, dia 21 de maio) e em Filosofia (João Mac Dowell, dia 9 de setembro). Ambos deram 

uma inestimável contribuição à FAJE, seja na direção dos Departamentos de Teologia (Konings) e de Filosofia 

(Mac Dowell), seja na Reitoria da FAJE, sem contar o imenso legado que deixam na tradução da Bíblia da 

CNBB e na pesquisa bíblico-exegética (Johan Konings) e na reflexão filosófica (João Mac Dowell).  

No final de 2022 alguns professores dos dois Programas encerraram sua contribuição na Faculdade: o Prof. 

Edil Guedes, no Departamento de Filosofia; o Prof. Francisco Taborda e Luis Henrique Eloy e Silva, no 

Departamento de Teologia. O Programa de Filosofia contratou dois novos professores: Marcelo Fernandes de 

Aquino; Adilson Feiler, ambos ligados anteriormente à Unisinos. Em 2023, o PPG conta ainda com a atuação, 

como professores colaboradores, do Prof. Elio Gasda, do Programa de Teologia da FAJE, e a Profa. Nara 

Lúcia de Melo Lemos, que realizará uma atividade como voluntária na FAJE. 

 III. Processos da Secretaria  

No início de 2022 o Sr. Ivan Batista de Jesus dos Santos encerrou suas atividades na Secretaria da CCPGP, 

sendo substituído pela Sra. Rosilene Pena de Almeida, que, ao longo de 2022 foi treinada para assumir e 

realizar a atividades da Secretaria da CCPGP.  

Nos primeiros meses do ano a Secretaria realizou o preenchimento, na Plataforma Sucupira, dos dados 

solicitados pela CAPES relativos a 2021. Como a Avaliação Quadrienal ocuparia grande parte do ano de 2022, 

foram solicitados apenas os seguintes dados, inseridos nas respectivas abas da Sucupira: dados cadastrais, 

linhas e projetos de pesquisa, disciplinas e turmas, docentes que atuaram nos programas, fluxo de discentes. 

A Secretaria da CCPGP acompanha a gestão das bolsas do PROEX e da FAPEMIG dos Programas, e dos 

relatórios a serem enviados a cada agência, relacionados às concessões da CAPES e da FAPEMIG. “PDPG 

Consolidação de Programas notas 3 e 4”, o Programa de Filosofia obteve duas bolsas de mestrado e R$ 

50.000,00 de ajuda de custeio, e duas bolsas PDPG de pós-doutorado, e custeio de R$ 48.000,00, a serem 

utilizados até 2026. 

Junto com o Coordenador do PIBIC e o Setor de Comunicação, a Secretaria e a CCPGP acompanham a 

elaboração dos Editais do PIBIC (início do ano e meados do ano); acompanhamento dos Seminários de início 

e de conclusão do PIBIC; inserção dos bolsistas nas respectivas plataformas (CNPq e FAPEMIG); elaboração 

do projeto de PIBIC para o CNPq 2022-2024, com concessão de 10 bolsas para cada ano durante esse período; 

reunião, com a nova coordenadora do PIBIC, a Prof. Marília Murta, passando-lhe informações sobre os 

diferentes processos ligados ao PIBIC. A Prof. Marília Murta acompanhará também os alunos da Filosofia, e 

o Prof. Sinivaldo Tavares, os da Teologia. 

IV. Outros processos  

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia apresentou projeto à CAPES para obtenção de bolsa de pós-

doutorado, Edital PDPG, obtendo duas bolsas, uma para ser implementada no início de 2023, e outra entre 

novembro de 2023 e março de 2024. 

A CCPGP acompanhou, junto às Coordenações dos dois Programas e representantes dos discentes, do IV 

Encontro de Pesquisa da FAJE, realizado nos dias 3 e 4 de novembro, que teve como tema “Transversalidade, 

protagonismo e autonomia na pesquisa científica”.  



A CCPGP acompanhou também os processos editoriais de 3 números de Annales FAJE: 1. “II Simpósio de 

Liturgia Cristã: Iniciação à vida cristã: desafios e perspectivas”; 2. “II Congresso Brasileiro de Teologia: A 

sinodalidade no processo pastoral da Igreja no Brasil”; 3. “A semana de Arte Moderna Cem Anos depois: 

Consensos e Dissensos”. 

A CCGP mantém atualizado, no site dos Grupos de Pesquisa do CNPq, da certificação dos Grupos da 

Faculdade. Em 2022 foram certificados os seguintes grupos: na Filosofia, o Grupo “Nietzsche, consciência e 

cultura. As sendas marcadas por instantes de plenitude”, liderado pelo Prof. Adilson Felício Feiler; o “G-PEB 

Grupo de Pesquisa em Filosofia do Comportamento Econômico”, liderado pela Profa. Nara Lúcia de Melo 

Lemos. Com a morte do Prof. Mac Dowell, o Grupo “Edições das obras inéditas de Henrique Cláudio de Lima 

Vaz” passou a ser liderado pelo Prof. Marcelo Fernandes de Aquino. O Programa conta, no início de 2023, 

com 8 Grupos certificados. Teologia: descontinuação do Grupo Estudos de Cristologia. Agora o Programa 

possui 10 Grupos.  

Quadro Geral de Docentes e Discentes dos dois Programas: 1. Corpo Docente: o Corpo Docente do PPG de 

Filosofia passa, a partir do início de 2023, a contar com 11 professores permanentes e 3 colaboradores, um 

dos quais bolsista do PDPG e outra voluntária. O Corpo Docente da Teologia conta com 12 Docentes 

Permanentes, um colaborador, bolsista PNPD, além de ter tido 2 professores visitantes em 2022; 2. Corpo 

Discente: O PPG de Filosofia teve 7 mestres titulados em 2022 e conta, no final de 2022, com 14 mestrandos. 

O PPG de Teologia teve 6 mestres titulados, dos quais 2 do MINTER FAJE-FATEO, e conta, no final de 

2022, com 25 mestrandos matriculados. Também foram titulados no mesmo ano 4 doutores e atualmente o 

Programa possui 24 doutorandos. 

Tendo em vista a conclusão do Minter FAJE-FATEO, em 2021 a FAJE iniciou contatos com a FACASC, para 

realizar um Projeto de Cooperação entre Instituições (PCI) com essa faculdade de Santa Catarina. Apesar dos 

esforços de divulgação, não houve número suficiente de candidatos para a realização do processo seletivo em 

2022. A CCPGP iniciou então tratativas para realizar um PCI com algumas instituições do Nordeste: a 

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, a Faculdade Católica de Fortaleza (FACAF), o Instituto Católico 

de Estudos Superior do Piauí (ICESPI). A perspectiva é fazer dois PCI, um para formar mestres e outro para 

formar doutores para essas instituições e outras da região. 

 

7. Coordenação Central de Atividades de Extensão Universitária – CCAEU 

 

O presente relatório traz as seguintes informações: I. Evolução e Atividades da CCAEU em 2022; II. Relatório 

quantitativo das principais atividades realizadas ao longo de 2022; III. Considerações finais. 

 

I. Evolução e Atividades da CCAEU em 2022 

Como nos outros anos, a CCAEU ofereceu, em parceria com os Departamentos acadêmicos de Filosofia e 

Teologia ou com outras instituições parceiras da FAJE, algumas atividades no campo da educação continuada 

(pós-graduação lato sensu, cursos de atualização, aperfeiçoamento etc.), da extensão (minicursos, cursos de 

idiomas), além de colaborar na realização de eventos acadêmicos organizados pelos Grupos de Pesquisa dos 

dois Programas de Pós-Graduação da FAJE. O relatório com os gráficos que segue abaixo (III) apresenta os 

dados relacionados às atividades realizadas nessas três frentes (Educação Continuada, Cursos de Extensão, 

Eventos), nesses três últimos anos e ajudam a ver a evolução da CCAEU. 

A transferência da Sra. Rosilene Pena de Almeida para a Secretaria da CCPGP e a do Sr. Jordan Costa de 

Oliveira de Auxiliar de Biblioteca para a Secretaria da CCAEU realizou-se sem grandes dificuldades, mas, no 

final de 2022 o novo Secretário pediu desligamento da FAJE por ter sido aprovado num concurso. Um novo 

processo seletivo foi realizado no final do ano o Sr. Daniel Felipe Couto Vieira Silva foi contratado. 

Os Cursos de Educação Continuada iniciados nos anos anteriores (Ed. 4), Especialização em Juventude no 

mundo contemporâneo, e Especialização Pastoral numa Igreja em saída (Ed. 4) foram concluídos em julho de 



2022. Os dois novos cursos previstos para se realizarem a partir de 2022, a saber Especialização Ecoteologia. 

O cuidado da casa comum (Ed. 1) e Especialização Práticas Emancipatórias em educação e gestão social (Ed. 

1) não tiveram candidatos suficientes e não foram oferecidos. No segundo semestre, na modalidade remota-

presencial, iniciou-se uma nova turma (ED. 5) da Especialização em Espiritualidade cristã e orientação 

espiritual (ECOE). Também foram iniciadas tratativas com a Rede Jesuíta de Educação (RJE) tendo em vista 

a criação de uma Especialização em Ensino Religioso, Formação Cristã e Espiritualidade. Inicialmente 

previsto para 2023, por conta da crise pós-pandemia, que atinge a RJE, o curso está sendo previsto para 2024, 

em formato EaD. O curso de Especialização Teologia cristã contemporânea (Ed. 10), realizado no Centro 

Loyola, não conseguiu candidatos suficientes para abrir turma em 2022. 

O Curso de Atualização Cidadãos para o mundo (Ed. 2), realizado em parceria com a RJE, teve uma boa 

adesão e formou mais um grupo de educadores/as. Na avaliação final, foi sugerido que o curso seja 

transformado em Especialização e que outras perspectivas, além da filosófico-teológica, sejam trabalhadas. 

Em diálogo com o Delegado de Formação dos Jesuítas do Brasil, com os Secretários da RJE (Juventude, Fé, 

Espiritualidade e Colaboração, Justiça socioambiental) a CCAEU realizou o Curso de Estensão Lideranças 

Inacianas e Jesuíticas, de 30 horas, oferecido para 50 participantes, 25 estudantes jesuítas e 25 leigos/as das 

diversas frentes apostólicas. O número de participantes que não conseguiu concluir foi alto. 

As outras atividades de extensão, cursos de línguas, minicursos, atingiram, sobretudo, estudantes da FAJE. 

Os eventos organizados pelos Grupos de Pesquisa, apesar da grande qualidade, não contaram com o mesmo 

nível de adesão que durante os dois primeiros anos da pandemia, mostrando certa saturação nesse formato. 

 

II. Relatório quantitativo e comparativo das principais atividades realizadas em 2022 
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2022.2/2023.2 - Especialização Espiritualidade 5 50 49 47  

2021.2/2022.2 - Especialização Pastoral 4 22 21  17 

2022.1/2022.2 – Atualização Cidadãos para o Mundo EaD (RJE) 2 83 83 - 68 

2021.1/2022.1 - Especialização Juventude 4 57 56  44 

2020.1/2021.1 - Especialização Espiritualidade 4 26 25 - 24 

2020.1/2021.1 - Especialização Liturgia 2 27 31 - 17 

2019.2/2020.2 - Atualização Cidadãos para o Mundo EaD (RJE) 1 94 93 - 67 

2021.2/2022.2 - Especialização Pastoral 4 19 19 - 17 

2019.2 - Atualização Filosofia e Existência / Loyola 9 9 - 5 



2019.1/2020.1 - Aperfeiçoamento Teologia 1 / Loyola 14 14 - 8 

2019.1/2020.1 - Aperfeiçoamento Teologia Cristã Contemporânea 2 / 

Loyola 
27 27 - 13 

2019.1 Atualização Filosofia: Racionalidade e Tolerância / Loyola 10 10 - 5 

TOTAL 283 284  139 

VERMELHO: Cursos Finalizados. 

 AZUL: Cursos em Andamento. 

 

Comparativo curso de educação continuada (pós) 

 

TABELA 1 | Oferta de Cursos 

(considerando apenas o ano de abertura do curso) 

 
 

 

 

TABELA 2 | MATRICULADOS INÍCIO DO CURSO X ATUAL | ANO LETIVO 2021 
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TABELA 3 | MATRICULADOS INÍCIO DO CURSO X ATUAL | ANO LETIVO 2022 
 

 

 

I. Atividades de Extensão / Eventos 

COMPARATIVO 2019 A 2022 

ANO LETIVO 2019 

 

ÁREA ATIVIDADES 
 EFETIVADAS 

FREQUÊNCIA POR ENCONTRO MÉDIA DE PÚBLICO 

Filosofia 11 + 12 = 23 277 + 186 = 463 232 + 128 = 360 

Teologia 4 + 11 = 15 301 + 690 = 991 171 + 226 = 397 
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Interdisciplinar 9 + 7 = 16 299 + 285 = 584 188 + 151 = 336 

Eventos 6 + 10 = 16 494 + 991 = 1485 322 + 898 = 1220 

Idiomas 3 + 0 = 3 19 + 0 = 19 19 + 0 = 19 

TOTAL 73 3.542 2.332 

 

ANO LETIVO 2020 

OFERTA DE ATIVIDADES 

TIPO ATIVIDADES 

OFERTADAS 

CANCELADAS 
(COVID) 

ATIVIDADES 

PRESENCIAIS 

ATIVIDADES 

ONLINE 

Minicursos / Cursos 25 13 4 6 

Eventos 34 7 1 26 

Idiomas 8 4 4 

 
>> Começou presencial e terminou online 

TOTAL 67 24 5 36 

 

PÚBLICO 

TIPO INSCRITOS FREQUENTES ou 

VIEWS YOUTUBE*** 

PARTICIPAÇÃO 

POR DIA 

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Minicursos / Cursos 652 1049* 684 527 

CITEP 84 61 61 61** 

Eventos 3304 63860 3304 3304 

Idiomas 37 37 37 37 

TOTAL 4.077 65.007 4.086 3.929 

* Apenas 4 atividades foram transmitidas pelo Youtube. As demais aconteceram ou presencialmente ou pelo TEAMS. 

** Alunos que finalizaram 2020 no CITEP. 

*** ATENÇÃO – Dados de visualização coletados do youtube em 23/11/2020. 

 

 

ANO LETIVO 2021 

 

OFERTA DE ATIVIDADES 

 

Tipo 
Atividades 

ofertadas 
Canceladas 

Atividades 

Presencias 
Atividades ONLINE 

Minicursos/Cursos 39 1 38 2 



Eventos 30 0 0 0 

Idiomas 3 4 0 0 

TOTAL 72 5 38 2 

 

 

 

PÚBLICO 

Tipo Inscritos 
Participação 

Aluno FAJE 
Média de público 

Minicursos/Cursos 1253 605 895 

CITEP 32 26 26 

Eventos 6912 65 976 

Idiomas 19 19 19 

TOTAL 8216 715 1916 

 

ANO LETIVO 2022 

 

OFERTA DE ATIVIDADES 

 

Tipo 
Atividades 

ofertadas 
Canceladas 

Atividades 

Presencias 
Atividades ONLINE 

Minicursos/Cursos 31 1 0 31 

Eventos 16 0 2 14 

Idiomas 5 2 5 0 

TOTAL 52 3 7 45 

 

PÚBLICO 

Tipo Inscritos 
Participação 

Aluno FAJE 
Média de público 

Minicursos/Cursos 815 510 27 

CITEP 32 26 26 

Eventos 3111 373 195 

Idiomas 57 33 12 

TOTAL 4015 942 260 

 

 



TABELA 4 | Oferta de Atividades 

 

 

 
 
 
 
 

TABELA 5 | Modalidade de oferta em 2020 a 2022 com a pandemia 
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TABELA 6 | Frequência nas Atividades 

(Participantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 7 | Inscritos nas Atividades 

 

 

(Inscrições) 

 

 

 

II. Certificados emitidos de Extensão e Eventos 

 

 

 
2019 2020 2021 2022 

FAJE  1722 1157 2557 1405 

CONVENIADAS 273 58 103 497 
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TOTAL 1995 58 2660 1902 

 

TABELA 8 | Emissão de CERTIFICADOS 

 

III. Adesão “Pacote Núcleo” 
 

TABELA 9 | Emissão de CERTIFICADOS 

 

 

 

* Não tivemos Pacote FAJE 2020 e 2021/1 devido a pandemia. 

 

III. Considerações finais 

As diversas tabelas demonstram: com relação à educação continuada, redução significativa da procura, em 

parte, devido à crise econômica pós-pandemia. Com relação à Especializaçao: somente uma nova turma 

aberta em 2022 e duas outras, iniciadas nos anos anteriores, consluídas. Todas da área da Teologia. Com 

relação à Atualização, oferta de uma nova turma do curso Cidadãos para o mundo, com mais ou menos a 

mesma quantidade de inscritos, mas menor número de pessoas que concluíram. Com relação aos 
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minicursos: redução da oferta: 2019: 54; 2020: 25; 2021: 39; 2022: 31. Inscritos: também redução: 2019: 

1093; 2020: 588; 2021: 1253; 2022: 815. Os eventos, que conheceram um crescendo: 2019: 1220; 2020: 

3304; 2021: 6912, para serem afetados por um grande descenso em 2022: 3111. Os cursos de línguas 

tiveram um bom aumento em 2022. Os “pacotes”, que foram bastante procurados em 2019, não foram 

ofertados em 2020, sofreram drástica redução em 2021, e bom crescimento em 2022:74. A frequência geral 

nas atividades tem sido crescente: 2019: 3542; 2020: 4086; 2021: 3699; 2022: 4967. 

Em 2022 a FAJE elaborou sua política de extensão universitária, que implicará não só frequência em 

atividades como as que são oferecidas pela CCAEU, mas projetos extensionistas, a serem oferecidos de 

modo interdisciplinar pelos professores dos dois Departamentos, e serão certificados pela CCAEU. 

 

 

8. Coordenação Central de Educação a Distância – CCEAD 

 

APRESENTAÇÃO 

O relatório aqui proposto tem como objetivo retomar as principais atividades realizadas pela 

Coordenação Central de Educação a Distância (CCEAD) no ano de 2022. O presente documento será 

divido em duas partes: a primeira tratará do credenciamento EaD da FAJE e autorização do curso de 

Teologia EaD  junto ao MEC; a segunda retomará em detalhes as atividades realizadas para a 

implementação do curso ao longo do ano de 2022.  

 

1. Credenciamento e autorização do curso junto ao MEC 

No início do ano, em 22 de fevereiro de 2022, foi publicado o Parecer N° 4/2022 favorável 

referente ao pedido de credenciamento da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia para a oferta de 

cursos superiores na modalidade a distância.  

Já a autorização do curso de Teologia na modalidade a distância foi somente emitida no final 

do ano, em 29 de novembro de 2022, no Diário Oficial da União (DOU), publicando-se a Portaria N° 

977, de 25 de novembro de 2022, de autorização do funcionamento do curso. 

 

2. Implementação do curso Teologia EaD 

Em decorrência da demora na resposta do MEC em relação à autorização do curso, o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), em reunião ampliada com o Departamento de Teologia e outros setores 

da Faculdade, decidiu que o início do curso seria adiado para agosto de 2023. O ANO I englobaria, 

então, as Atividades Acadêmicas dos semestres 2/2023 e 1/2024. 

 

2.1. Nova assistente da CCEAD 



Em março de 2022, Sabrina Cotta, cuja contribuição e esforços foram inestimáveis no processo de 

credenciamento, autorização e implementação do Curso, teve de deixar a Faculdade por motivos pessoais. Em 

seu lugar, foi selecionada Júlia Cotta Almeida Arede, assistente social e professora. O processo de transição 

entre a antiga e a nova assistente foi bem planejado e executado, não comprometendo o processo de 

implementação do curso. Destaquem-se ainda a rápida adaptação e a competência da nova assistente nas 

atividades e atribuições da CCEAD, não comprometendo o fluxo do processo de implementação do curso. 

 

2.2. Capacitação de Autoria para as Comunidades Acadêmicas do ANO I 

Durante o ano de 2022 foi priorizado o trabalho de preparação e acompanhamento dos 

professores-autores no processo de produção das comunidades acadêmicas referentes ao ANO I do 

curso de Teologia EaD.  

Conforme previsto no contrato de autoria das Atividades Acadêmicas do ANO I, os autores 

e autoras receberam uma Capacitação de autoria, oferecida em duas etapas distintas: o Programa de 

Integração e a Oficina de Capacitação.  

 

2.2.1. Programa de Integração 

O Programa de Integração é uma introdução geral sobre a Educação a Distância e sobre a 

proposta pedagógica da FAJE, em particular. Servindo-se da mesma metodologia do curso EaD de 

Teologia da FAJE, o Programa foi oferecido aos professores-autores de modo assíncrono, com uma 

proposta formativa de quatro semanas, totalizando uma carga horária de 20 horas. 

 

2.2.2. Oficina de Capacitação 

De caráter mais prático, a Oficina de Capacitação é realizada através de atividades online 

síncronas. Foram realizados três encontros, nas seguintes datas: 22/04, 28/04 e 06/04. Cada encontro 

teve a duração média de 1h30. Com as atividades práticas propostas aos/às participantes entre os 

encontros, a carga horária da Oficina totaliza 8 horas. Segue abaixo o detalhamento das Oficinas. 

• No primeiro encontro, foram discutidos os aspectos pedagógicos da autoria, tais como: 

1) Autoria ≠ Produção de livro/apostila 

2) O que é a Comunidade Virtual de aprendizagem 

3) Ciclo de aprendizagem à 4 etapas 

4) O que é o script  

a. Programa do curso (geral) 

b. Script detalhado (por semana) 

5) Como o professor-autor “aparece” no curso para o aluno 

a. Narrativa do curso 

b. Vídeos, podcasts e PowerPoint narrados 

c. Textos de apresentação dos conteúdos 



6) Carga horária da AA ≠ Carga horária de trabalho do autor 

a. Como mensurar o tempo 

b. Respeitando a carga horária  

7) O que entregar na versão 1 

8) Qual é o papel da assessoria 

9) Em que consiste a validação das comunidades 

 

• No segundo encontro, foram discutidos os aspectos tecnológicos, tais como: 

1) Como devem ser feitas as entregas 

a. Compartilhamento por SharePoint 

b. Formatos dos arquivos 

c. O que evitar 

2) Produção dos audiovisuais – estúdio 

 

• No terceiro encontro, os professores e professoras tiveram inteira liberdade para conduzir a discussão seja 

partilhando o que aprenderam e elaboraram nas atividades propostas pelas oficinas seja propondo 

sugestões ou esclarecendo suas dúvidas.  

 

2.3. Produção das Comunidades Acadêmicas do ANO I 

Após a finalização da Capacitação de Autoria, os professores do ANO I começaram a redigir 

seus scripts. Durante todo o ano de 2022, em sintonia com a coordenação do curso de teologia EaD, 

Júlia Cotta, Assistente da CCEAD, acompanhou, orientou e revisou o trabalho de autoria das 

professoras e professores por meio das várias ferramentas de trabalho conjunto da plataforma 

Sharepoint, vinculada à conta corporativa Microsoft da FAJE. 

 O quadro com as informações do andamento da autoria de cada professor-autor segue 

abaixo: 

 



 
 

* O Professor Vitor substituiu o prof. Édil Guedes no final de 2022. Por isso, ainda não começou a 

redigir seu script. 

 

As Atividades Acadêmicas com Produção concluída tiveram ainda a ajuda da CCEAD na 

produção do material audivisual, como podcasts, videoaulas e powerpoints narrados. Para a produção 

de vídeos, a CCEAD trabalhou em parceria com o Ir. Lucemberg Lima e com a Comunicação 

Integrada da FAJE.  O trabalho de edição final dos materiais e elaboração das Comunidades 

Acadêmicas a partir do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) está sob a responsabilidade da 

equipe de Criação Digital da ASAV/Unisinos.  

 

 

2.4. Preparação da Produção das Comunidades Acadêmicas do ANO II 

No final do ano, através do Núcleo Docente Estruturante, foram definidos os nomes dos professores 

e professoras que seriam convidados para a autoria das Atividades Acadêmicas do ANO II. Por razões 

organizacionais, decidiu-se ainda antecipar a produção da Atividade Acadêmica “Patrologia”, prevista para o 

Ano III. Abaixo, o quadro das atividades acadêmicas e de suas respectivas autorias: 

 

Oferta Atividade Acadêmica Início Autor Produção

2023/2
Introdução à Educação a 

Distância
07/08/2023 Bruno Batista Pettersen Produção concluída

2023/2 Introdução à Teologia 07/08/2023 Francys Silvestrini Adão Produção concluída

2023/2 Introdução à Bíblia 07/08/2023 Franklin Alves Pereira Produção concluída

2023/2 Introdução ao Pensar 07/08/2023 Marília Murta de Almeida Produção concluída

2023/2 O Fato Cristão 09/10/2023 Francys Silvestrini Adão Produção concluída

2023/2
História da Filosofia | Questão 

de Deus
09/10/2023 Marília Murta de Almeida Produção concluída

2023/2 Teologia Fundamental 09/10/2023 César Andrade Alves
Produção em processo 

de finalização

2024/1 Antropologia Filosófica 04/03/2024 Cláudia Maria Rocha de Oliveira
Produção em processo 

de finalização

2024/1
Seminário de Pesquisa e 

Redação em Ciências Humanas
04/03/2024 Aparecida Maria de Vasconcelos Em produção

2024/1 Pentateuco 04/03/2024 Rivaldave Paz Torquato Não iniciada

2024/1 Livros Históricos 04/03/2024 Jaldemir Vitório
Produção em processo 

de finalização

2024/1 Ética Filosófica 06/05/204 Vitor Viana Figueiredo Não iniciada*

2024/1 Evangelho de Marcos 06/05/204 Márcia Eloi Rodrigues
Produção em processo 

de finalização

2024/1 Livros Proféticos 06/05/204 Jaldemir Vitório
Produção em processo 

de finalização

2024/1
Seminário de Integralização 

Anual I
06/05/204 Moisés Nonato Quintela Ponte Em produção



 

 

Oferta Bimestre Atividade Acadêmica Início Autor

2024/2 5 Cristologia-Soteriologia 05/08/2024 Geraldo Luiz De Mori

2024/2 5 Escritos Paulinos 05/08/2024 Franklin Alves Pereira

2024/2 5 História da Igreja Antiga 05/08/2024 Massimo Pampaloni

2024/2 6 Ética Teológica Fundamental 07/10/2024 Moisés Nonato Quintela Ponte

2024/2 6 Liturgia Fundamental e Eucaristia 07/10/2024 Washington da Silva Paranhos

2024/2 7 Cartas Católicas e Hebreus 03/03/2025 Márcia Eloi Rodrigues

2024/2 7 Deus-Trindade 03/03/2025 Francys Silvestrini Adão

2024/2 7 Evangelho de Mateus 03/03/2025 Jaldemir Vitório

2024/2 7 História da Igreja Medieval 03/03/2025 Massimo Pampaloni

2024/2 8 Batismo, Crisma e Ordem 05/05/2025 Washington da Silva Paranhos

2024/2 8 Escritos Joaninos e Apocalipse 05/05/2025 Franklin Alves Pereira

2024/2 8 Ética Cristã da Sexualidade 05/05/2025 Moisés Nonato Quintela Ponte

2024/2 8
Seminário de Integralização 

Anual II
05/05/2025 Moisés Nonato Quintela Ponte

Tópicos Temáticos Contemporâneos Interdisciplinares (Optativas)

6 Ecologia Integral 07/10/2024 Afonso Tadeu Murad

6
Pastoral, Comunicação e Mídias 

Digitais
07/10/2024 Graziela Aparecida da Cruz

2025/1 10 Patrologia Alfredo Sampaio Costa

2024/1 4 Ética Filosófica 06/05/204 Vitor Viana Figueiredo



2.5. Divulgação do Curso e Atendimento 

Em sinergia com o trabalho de Graziela Aparecida Cruz, contratada para preparar a Divulgação do curso 

de Teologia EaD, a CCEAD participou ativamente nas reuniões de alinhamento das atividades e com sugestões 

para elaboração de conteúdos, proposta de estrutura do hotsite, esboço de roteiro para vídeo promocional, proposta 

de campanha de divulgação, construção de mailing. 

Outra frente da CCEAD foi o atendimento por telefone e e-mail às várias solicitações de informações 

feitas por pessoas interessadas no curso. Particularmente, após a divulgação da autorização do Curso de Teologia 

EaD da FAJE, em 29 de novembro de 2022.  

 

9. Biblioteca 

 

I. Sobre atualização do acervo bibliográfico e dos catálogos 

Mais um ano chega ao fim nos agraciando com muitas conquistas e resultados positivos a respeito 

dos trabalhos na Biblioteca Pe. Vaz. Contudo, antes de apresentar o resultado do ano de 2022, é necessário 

agradecer o esforço de toda equipe da Biblioteca, na entrega dos trabalhos solicitados. Esta disposição 

contribuiu para que a Biblioteca fosse, de fato, espaço de disseminação de conhecimento e informação. 

Nesse cenário, cabe enaltecer, também, a Direção da Faculdade Jesuíta, que nos apoiou, mesmo em 

tempos de crise financeira, com recursos para nossas aquisições de acervos físicos e virtuais. O resultado de 

ambas as parcerias resultou na ampliação do acervo bibliográfico em 2022, para mais de 291 mil exemplares 

entre livros, periódicos, obras de referências, dissertações, teses, CDs DVDs.  

Os títulos e exemplares ficaram distribuídos da seguinte maneira: 

 



 

A atualização do acervo bibliográfico se deu através de compras, com recursos próprios da 

instituição, permutas e também através de doações, como as da Cúria Geral dos jesuítas, em Roma. Neste 

sentido, foi possível, em 2022, a incorporação ao acervo de 1756 exemplares de livros, teses e dissertações e 

mais de 1.500 fascículos de periódicos. 

Visando se inserir cada vez mais no mundo tecnológico, ressalta-se que a Biblioteca Padre Vaz 

investiu muito em acervos virtuais, ampliando com muita qualidade as coleções com conteúdo diversificado, 

bases de dados e eBooks. Tudo isso para atender as necessidades de cada curso da melhor maneira possível, 

incentivando sempre a busca por informação e conhecimento em fontes confiáveis. Atualmente é possível 

acessar milhares de livros eletrônicos, através da Biblioteca Virtual da Pearson, das bases de dados da 

AUSJAL (Associação das Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina) e do Portal de 

Periódicos Capes. 

Há de se ressaltar também que, para além das atualizações do nosso acervo bibliográfico, preocupamo-

nos em manter atualizados os nossos catálogos de consultas na Biblioteca. Neste sentido, continuamos com o 

processo de indexação dos artigos dos periódicos correntes. No presente momento, já indexamos 263 

periódicos e colocamos à disposição dos usuários 76.345 artigos para pesquisas, como demonstrado abaixo. 

 

Mas os motivos para se comemorar não param por aí. Para além das indexações dos artigos de 

periódicos, a Biblioteca Padre Vaz também se empenhou na inserção de sumários de periódicos no catálogo 



Pergamum. Foram incluídos, em 2022, mais de 900 novos sumários de periódicos. Graças a esse trabalho, 

agora é possível a pesquisa em 45.600 registros, como demonstrado a seguir. 

 

II. Sobre os serviços técnicos  

As conquistas não se resumem somente às inserções das aquisições ou às novas possibilidades de 

acesso. Destacam-se também: 

• A incorporação de um novo auxiliar de Biblioteca e a contratação de uma estagiária; 

• O envolvimento de nossos auxiliares em muitos trabalhos de processamentos técnicos de pesquisa, 

carimbos, digitações, colocação de etiquetas de códigos de barras e lombada, além de aplicações de fitilho 

magnético. Foram mais de 1978 exemplares de livros em 2022; 

• As atividades executadas para doações de livros. Além das pesquisas e digitações, foram necessários 

trabalhos relativos a embalagens, orçamentos de frete, emissão de nota fiscal e despacho do material. Cabe 

enfatizar a colaboração primorosa da funcionária Crislaine Lima Maia, fundamental para o êxito desta 

tarefa. Seu esforço e dedicação nos possibilitou o envio de 548 duplicatas de livros à Universidade Católica 

de Pernambuco (UNICAP) e de 386 à Faculdade Diocesana São José (FADISI), de Rio Branco, no Acre. 

• Os serviços de preservação e conservação das obras, executados pela equipe da Biblioteca com atenção, 

dedicação e presteza. 

 

 

 

 

Por fim, não podemos deixar de mencionar a realização de um importante e, ao mesmo tempo, 

exigente trabalho técnico: as correções de dados no Pergamum. Tarefa realizada com o intuito de melhorar a 

qualidade das pesquisas mediante a correção de vários campos e subcampos que apresentaram problemas após 

a migração para essa base de dados. Estas correções são importantíssimas para a coleta e entrega de 

informações confiáveis e precisas nas consultas.  



Dentre as várias ações, destacamos: 

• A correção de mais de 1800 artigos de periódicos e 8 mil sumários e 614 periódicos, como pode ser 

constatado nas tabelas abaixo: 

 

 

 

 

• A alteração de 6.566 livros, teses e dissertações, inserção de mais de 1500 novos campos e criação de mais 

de 1000 autoridades. 



 

 

III. Sobre os serviços de apoio acadêmico, apoio aos usuários, consultorias e projetos 

Além de coordenar, organizar, armazenar, recuperar e disseminar informações, as bibliotecárias não 

mediram esforços em prestar os serviços necessários às atividades de ensino e pesquisa. Estiveram envolvidas 

em atividades de apoio acadêmico, de apoio aos usuários, e, ainda, em consultorias, assessorias e em 

projetos específicos do setor. Dentre essas, citem-se: 

a) Apoio acadêmico 

• Participação das bibliotecárias na Jornada de Integração, que aconteceu virtualmente, nos dias 01 e 02 

de fevereiro, por meio do aplicativo TEAMS; 

• Visita virtual dos alunos e alunas do Curso de Metodologia Filosófica à Biblioteca. Ademais, foi feito, 

também nestes dias, um tour pela Biblioteca com os alunos do primeiro ano de Teologia; 

• Treinamento do uso do Portal de Periódicos CAPES, feito pela bibliotecária Vanda Lúcia, para os 

alunos do 2º ano de Teologia. Momento de enorme importância, tendo em vista que os estudantes se 

encontravam envolvidos com suas pesquisas para a monografia. O objetivo do evento foi apresentar a 

Biblioteca virtual, de valor inestimável para nossa instituição, e informar as possibilidades de acessos 

aos textos completos de mais de 49 mil periódicos, obras de referências, enciclopédias, dicionários, 

66 bases de dados de teses e dissertações, conteúdo audiovisual e mais de 150 mil livros e 280 mil 

documentos eletrônicos; 

• Capacitação dos novatos para pesquisa no sistema da Biblioteca, promovida pelas bibliotecárias, nos 

dias 17 e 18 de fevereiro. Neste período, a coordenadora ministrou o treinamento do Portal Capes e 

também ofereceu treinamento para o uso das bases de dados e eBooks. No dia 11/03, o mesmo 

treinamento foi proporcionado aos alunos da Pós-Graduação. Além disso, nos meses seguintes foram 

feitos treinamentos individuais para uso do referido portal; 

• Atendimento aos alunos, principalmente os de Pós-Graduação, pelo Serviço de Orientação 

Metodológico (SOM), que presta orientações sobre o uso das normas da ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) em trabalhos acadêmicos. Estes serviços foram ministrados pela bibliotecária 

Zita Mendes, 

• Participação da coordenadora da Biblioteca em 11 reuniões, ao longo do ano de 2022, a fim de 

acompanhar as discussões sobre a implantação do acervo digital acadêmico na FAJE, trabalho levado 

a cabo pela Secretaria. 

 



b) Apoio aos usuários 

• Serviços de circulação de materiais, como empréstimos, devoluções e reservas, nos quais tivemos o 

apoio de todos os funcionários, com destaque para o Aldair Duarte, pela atenção e delicadeza nos 

atendimentos. 

• Visita guiada ao acervo com o Grupo de Pré-Vestibular da FAJE (GRUFAJE); 

• Atendimento de vários alunos externos; 

• Orientações para levantamentos bibliográficos e confecção de fichas catalográficas para as teses e 

dissertações;  

• Dezessete exposições feitas na Biblioteca sobre as novas aquisições de livros, além dos envios de 

Boletins Bibliográficos com a divulgação dessas aquisições; 

• Uma exposição temática sobre a Bíblia, em homenagem ao Prof. Pe. Johan Konings, SJ (1941 – 2022), 

ocorrida nos dias 19 a 30 de setembro de 2022. Nesse 

período, foram expostas Bíblias publicadas em diversos 

países, com edições em árabe, lituano, norueguês, 

malayalam (Kerala, Índia), nyoro (Uganda), yoruba 

(Nigéria, Benim, Togo e Serra Leoa), tahiti (Polinésia), 

plain cree (língua indígena, América do Norte), tseltal 

(língua maia), guarani (língua indígena, América do 

Sul), dentre outras línguas. 

 

c) Consultorias e assessorias  

Merecem destaque algumas atividades oferecidas às 

publicações da FAJE e também aos memoriais: 

• A bibliotecária Vanda Lúcia ofereceu assessoria acerca dos critérios e procedimentos de indexação em 

bases de dados nacionais e internacionais para os periódicos Perspectiva Teológica, Síntese, Pensar. 

• Acompanhou questões técnicas das publicações e trabalhos de marcação XML da Revista Perspectiva 

Teológica. Atendeu solicitações de correções indicadas pelas bases de dados internacionais: Scopus, 

Scielo e DOAJ. Além disso, colaborou na execução do Projeto do CNPQ e disponibilizou relatórios 

de métricas e estatísticas aos editores da Revista Perspectiva Teológica. 

• A bibliotecária Zita Mendes se esmerou na atualização de informações da página web do Memorial 

Padre Vaz. Organizou a digitalização do material publicado, ofereceu apoio técnico às publicações 

inéditas do Padre Vaz (Projeto FAPEMIG) e deu sequência à organização e à digitalização do acervo 

do Padre Libanio. 

 

d) Projeto AUSJAL 

Foi retomado o projeto do Repositório 

Institucional, como parte do Plano Estratégico da Rede de 

Bibliotecas AUSJAL (Associação das Universidades 

Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina). Rede 

integrada por 27 Universidades, dentre elas a FAJE.  

O trabalho do repositório tem por objetivo promover o acesso aberto e a gestão de dados de 

investigação nas instituições de ensino superior da AUSJAL, a fim de fortalecer a difusão e divulgação 

científica.  



Foi retomado também o projeto de compras consorciadas de bases de dados e eBooks, facilitando o 

acesso das instituições a essas fontes, de forma mais econômica. Os dois projetos têm o propósito de elevar 

os trabalhos colaborativos da Rede de Bibliotecas AUSJAL.  

Para levar adiante as discussões acerca dos avanços dos dois projetos mencionados, as bibliotecárias 

participaram de sete videoconferências, no ano de 2022. As responsabilidades foram divididas entre as várias 

instituições que compõem a AUSJAL. Às bibliotecárias da FAJE, coube o levantamento de políticas e 

diretrizes para o repositório, em parceria com mais quatro instituições brasileiras: UNISINOS, UNICAP, PUC 

Rio e FEI. 

 

 

IV. Formação da 

Equipe 

A 

Biblioteca Pe. 

Vaz tem a 

preocupação de 

oferecer 

serviços de 

qualidade a 

seus usuários. Por 

isso, a FAJE 

investe na participação dos funcionários em cursos de formação e atualização. Em relação a 2022, alguns 

destaques podem ser feitos:  

 

• Cursos de espanhol para os funcionários:  

No ano de 2022 tivemos na FAJE estudantes de 22 países diferentes: Angola, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Congo, Costa-Marfim, Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Itália, México, 

Nigéria, Moçambique, Paraguai, Peru, Timor Leste, Uruguai, Venezuela, Zimbábue. A FAJE ofertou 

o curso de Espanhol para os funcionários. Visando um melhor atendimento desse público, quatro 

funcionários da Biblioteca se inscreveram: Crislaine, Reginaldo, Vanda e Zita. 

• Curso de Elaboração de Projetos para captação de recursos:  

A bibliotecária coordenadora participou, entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, do curso 

intensivo “Elaboração de Projetos para Captação de Recursos”, promovido pela Associação Brasileira 

de Captadores de Recursos- ABCR. 

• Curso (Treinamento MPR) 

A bibliotecária coordenadora participou do curso MPR (Mentalidade + Performance = Resultado) 

ofertado pelo SINEP. O curso trouxe temas importantes como Inteligência emocional, Comunicação 

assertiva. 

• Minicursos:  

- A bibliotecária coordenadora participou de dois minicursos da Associação Brasileira de Editores 

Cinéticos - ABEC: - “Ciência Aberta e Gestão de Dados de Pesquisa FAIR para Pesquisadores” e do 

Minicurso “Como incorporar os princípios DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) na Editoria 

Científica Latino-americana? ”. 

- Crislaine Maia de Lima e Reginaldo Moreira Felipe, auxiliares de Biblioteca, participaram do 

minicurso “Excelência no atendimento: ‘Fale bem, comunique-se melhor’”, nos dias 28 e 30 de junho. 



• Workshop:  

Participação de Crislaine Maia de Lima no workshop “Accountability e Gestão do Tempo”, no dia 27 

de setembro. 

 

V. Participação em Eventos 

Cabe ainda pontuar a participação da Coordenação da Biblioteca em alguns eventos ocorridos no ano 

de 2022. Dentre eles, destacamos:  

• “Oficina ABNT, SOM e Portal Capes”, ofertado no IV Encontro de Pesquisa da FAJE: 

Transversalidade, protagonismo e autonomia na pesquisa acadêmica. 

• 29º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação; 

• Seminário “Biblioteca Universidad y Cultura Digital”; 

• Seminário “SciELO Livros 10 Anos / SciELO Books 10 Years / SciELO Libros Años”; 

• Webinário “Critérios de indexação com a equipe Scopus”  

• Seminário “A Ciência Aberta nas Humanidades” 

 

VI. Algumas Considerações 

 

A Biblioteca Padre Vaz sempre incentivou e se dedicou à disseminação da informação. Citando Paulo 

Freire, em sua obra “Pedagogia da Autonomia”, de 1996, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. O que a nossa Biblioteca busca fazer é 

exatamente possibilitar a produção de novos conhecimentos, unindo a tecnologia ao ensino.  

A cada ano nos desenvolvemos mais para garantir a excelência que nossos alunos merecem. Apesar 

das conquistas, não podemos estagnar, pois a busca por conhecimento é contínua, de modo que nossos esforços 

em evoluir devem acompanhar essa continuidade. 

 

 

10. Diretoria Administrativa 

 

As informações abaixo referem-se às melhorias e atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2022. 

Administração 

 

Dando continuidade nos processos junto à PBH, através do EIV (Estudo do Impacto da Vizinhança), 

executamos o projeto de Drenagem Pluvial, cumprindo com a condicionante estipulada pela Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, tendo sido aprovado pela Diretoria de Gestão de Águas Urbanas 

a execução dos projetos.  

A cada cinco anos temos que renovar o laudo do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), 

dessa forma deu-se início em novembro o levantamento do projeto para essa renovação. Como houve 

alteração na legislação estamos fazendo as melhorias legais nos blocos e espaços do Campus, com 

instalação de corrimão, mais luzes de emergência, sistema de detecção de incêndio no prédio do Bloco 

19 - Dom Oscar Romero, aquisição para a troca de extintores, de acordo com as exigências, dentre 

outras melhorias. 



Iniciamos a exploração do Restaurante e Lanchonete Mediterrâneo para atendimento ao público 

interno e externo da FAJE. Em dezembro houve alteração na sociedade, iniciando a exploração do 

Restaurante Divino Sabor. 

Concluímos a digitalização dos documentos das secretarias com a validação do sistema da TOTVS, 

pela UNISINOS através do DocXpress sendo disponibilizado na Nuvem; 

Foi implantado o sistema orçamentário para acompanhamento da projeção orçamentária com o que 

está sendo realizado, para acompanhamento mensal; 

Perfuração do novo poço artesiano; 

Convênio firmado com a ANEAS/CEMIG, usina fotovoltaica, para redução no pagamento das contas 

da energia; 

Foi firmando convênio com a UNISINOS para registro dos Diplomas da FAJE; 

Durante o ano de 2022 foi dado continuidade nas distribuições das cestas básicas, em prol da 

Campanha de Solidariedade. Distribuímos em média 150 cestas mensais. Em dezembro, devido as 

comemorações natalinas, houve uma doação de 160 frangos que foram distribuídos junto com as cestas 

básicas. As doações em dinheiro continuaram a ser depositadas na conta da Companhia de Jesus, 

exclusiva para essa finalidade.  

Essas doações foram destinadas à Paróquia Santíssima Trindade, Paróquia São Francisco Xavier e 

Creche Menino Jesus. 

Mudança da Mantenedora da Av. Prudente de Morais para o campus da FAJE, em salas da antiga 

residência dos professores. 

O orçamento para 2023 foi aprovado, sinalizando uma redução das despesas para esse exercício. 

Apesar dessa redução continuamos com um grande desafio a ser enfrentado, sendo a situação 

econômica do pais, e a incerteza na inflação para 2023. 

Atendimento da PBH na solicitação feita para alteração da proposta reduzindo a ampliação do projeto 

inicial de empreendimento no campus. Devido à postergação da futura construção de novo prédio da 

Biblioteca, expansão do prédio 2 do Bloco Pe. Libanio e Capela, com a redução da metragem 

construída conseguimos o reenquadramento no processo de licenciamento urbanístico mediante o EIV. 

Dessa forma ficamos desobrigados a cumprir a maioria das condicionantes estipuladas no Plano de 

Licenciamento Urbanístico, para a liberação do Alvará de Construção, estando essa liberação prevista 

para outubro/2023. 

 

Tecnologia à Informação 



 

Mudança de hospedagem dos Sites: Faculdadejesuita.edu.br, Padre Vaz e Memorial JbLibanio para 

Datacenter - ASAV; - Tecnologia; 

Alteração de plataforma do site faculdadejesuita.edu.br para Wordxpress; 

Atualização das plataformas Jblibanio e Memorial Pe. Vaz; 

Desenvolvimento de sistema de controle das hospedagens no prédio Oscar Romero e agendamentos 

dos espaços internos, como salas de aula e auditórios; 

Atualização de conteúdo dos sites para a nova hospedagem; 

Aquisição de novos servidores; 

Aquisição novas antenas Wireless para o prédio Oscar Romero e Auditório Dom Luciano;  

Alteração das contas de e-mails da FAJE para as contas Office 365 da ASAV; 

Carga de e-mails das contas FAJE para contas Office 365 ASAV; 

Implantação do módulo do Diploma Digital - TOTVS; 

Instalação e troca de nobreaks em todos os equipamentos; 

Aquisição e implantação de certificados de segurança para os sites hospedados na ASAV;  

Processo de parametrização, geração e exportação Censo 2021 - 2022; 

Troca de telas de projeção das salas Zilda e Dorothy para novo formato wide, cabeamento e o projetor 

da sala Zilda; 

Aumento do link dedicado; 

Atualização dos antivírus em todos os servidores e estações de trabalho; 

Implantação da MFA (autenticação multifator) nas contas Office 365 @faje.asav.org.br, com 

segurança nos acessos de e-mails; 

Aquisição de dois projetores para os auditórios; 

Troca de cabeamento externo dos circuitos de CFTV; 

Disponibilidade de internet cabeada na Capela. 

 

Departamento Pessoal 

 

http://faculdadejesuita.edu.br/
http://faculdadejesuita.edu.br/


O RH da Província BRA fez o levantamento das descrições dos cargos através de entrevistas junto aos 

funcionários para atualização das funções; 

Contratação da Psicopedagoga; 

Promoção de funcionários para exercer a função de prefeito do campus; 

Ampliação nos cursos de capacitação para os funcionários de PNL, treinamento da equipe de Serviços 

Gerais na utilização de material de Limpeza e Desinfecção de Superfície, sistema operacional TOTVS 

da Secretária, Excelência no Atendimento, e no segundo semestre de 2022 teve início o curso de 

Espanhol, às sextas-feiras no horário de 16h00 às 17h00, dentro do horário de trabalho da maioria dos 

funcionários, proporcionando oportunidade aos funcionários que se interessaram no aprendizado de 

um idioma, dando também condições de uma maior interação com nosso público estrangeiro; 

Ampliação do convênio da Unimed a todos os funcionários de baixa renda. 

Distribuição de Cestas Básicas para funcionários que recebem até 1 salário mínimo e meio; 

Foi autorizado a liberado para implantação do fornecimento do Ticket Refeição a partir do mês de 

fevereiro de 2023. 

 

Tesouraria 

 

Implantação do processo de emissão das NF-e para as Congregações; 

Implantação do sistema de boleto no portal da FAJE para pagamento das multas da biblioteca; 

 

11. Setor de comunicação 

 

O ano de 2022 marcou o retorno às atividades acadêmicas presenciais, depois de quase dois anos de aulas 

remotas, em função da pandemia de Covid-19. Em julho, o assistente de comunicação Leonardo Sancho se 

desligou da FAJE, e foi substituído por Giovanna Soares.  Cabe destacar, dentre nossas atividades e 

realizações: 

CRIAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE 
MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO 
DIGITAL 
 
 
 
CRIAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE 
MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO 
IMPRESSO 

Banners para o site: 72 

Posts para redes sociais:  166 
Telas de YouTube: 73 

E-mail MKT: 79 modelos  

 
 
 

Cartazes 72 
Folder Pós-Graduação Teologia e Filosofia 1 

Etiquetas 5 



 
 
 
 
 
 
CRIAÇÃO E 
CONCEITO 

Avisos e Comunicados 16 

Notas 3 

Banner lona 5 
 
 
 
Criação e conceito para eventos, convites, homenagens, folder de pósgraduação, 

calendário acadêmico, capa do ano acadêmico, certificados e diplomas: 25 
 
 

 
ASSESSORIA DE 
IMPRENSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARKETING 
DIGITAL /  
REDES SOCIAIS 
 
 
 
 
  

 
Cobertura fotográfica de atividades / eventos 
 
Contato com Equipe de Comunicação da Província dos Jesuítas do Brasil, com a 
Assessoria de Imprensa da Arquidiocese de BH e do Regional Leste II da CNBB para 
divulgação de atividades. 
 
 
 
 
 
 
 

O canal da FAJE no Youtube contava, em dezembro de 2022 com 14.200 inscritos. 

 

Produção de textos (notícias) para o site da FAJE:  33 notícias publicadas  

 
Produção de textos e fotos para publicação nas redes sociais – Facebook e 
Instagram:  

298 publicações no Facebook 

159 publicações no Instagram 

310 envios de mensagens pelas linhas de transmissão e grupos de Whatsapp 

 
 

E-MAIL MARKETING:  79 modelos criados e enviados aos mailings pela Plataforma 

Dinamize 
 

Apoio na transmissão de Lives realizadas pelo canal do Youtube: 4 

 
Atualização e manutenção do Mailing, com categorização por áreas de interesse  
                     



 

FAJE ON-LINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organização, edição e publicação do PALAVRA & PRESENÇA: artigos escritos por 
professores da FAJE nas áreas de Teologia, Espiritualidade, Filosofia, Sociedade, 
Cultura, Literatura, Cinema e outros. 
 

Entre março e dezembro de 2022, foram publicados 123 artigos 

 

• Revisão dos textos 

• Redação de chamada para o facebook e o e-mail marketing 

• Seleção de imagem 

• Publicação dos artigos no portal da FAJE 

• Publicação no portal DOM TOTAL 

• Publicação no Observatório da Evangelização da PUC Minas 

• Publicação no facebook e envio a grupos de Whatsap 

• Envio dos links por meio de Email Marketing ao mailing 
 

 
 
PROGRAMA NÓS HUMANOS: vídeos de formação em Filosofia, Teologia e áreas 
afins, com professores da FAJE, disponibilizados no canal da FAJE no Youtube: 
 
- Contato e agendamento com os professores para gravação  

 
- Gravação vídeos, em formato de entrevista feita pela Coordenadora do setor de 

Comunicação, via plataforma on-line ZOOM:  4 vídeos realizados, entre março e 

novembro de 2021    
 
- Edição dos vídeos e postagem no YouTube 

- Divulgação nas redes sociais (facebook e whatsapp) 
 
 
VÍDEOS DO “NÓS HUMANOS” EM 2022: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3.173 visualizações 

 765 visualizações 
 
 

 2.400 visualizações 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
– – – – – – – – – – –  
 
COMUNICAÇÂO 
AUDIOVISUAL 

 1.500 visualizações 
 
 
PODCASTS “PASSO A PENSAR” 
 
- Em 2022, o “Passo a pensar” continuou sob responsabilidade de Francys Silvestrini 
e Lucimara Trevisan 
 

Entre março e dezembro, foram produzidos 30 podcasts, disponibilizados na 

plataforma Soundcloud e divulgados nas redes sociais e nas linhas de transmissão e 
grupos de whatsapp 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 
 
Gravação e edição de vídeos para divulgação no Facebook, sites e Whatsapp: 
 
–  Congresso Brasileiro de Teologia Pastoral 
 

 
 
 

 
 
 
Curso de Especialização em Espiritualidade Cristã e Orientação Espiritual (ECOE) 



 

 
  
 
Curso de Especialização em Educação e Gestão Social 
 

 
 
 
- Revista Perspectiva Teológica:  
 

 
 
 
 



 
 
 

Publicação do vídeo de divulgação da Festa Junina –  “Arraiá da FAJE”: 
 

 
 

 
 

 
- Edição, publicação no canal da FAJE do Youtube  e divulgação do “Momento de 
oração”, semanalmente. 62 vídeos em 2022. Produção e conteúdo: Pe. Washington 
Paranhos Sj 
 

 
 

Publicação do vídeo de 

Silvia Kreuz (Fundadora 

do grupo MAMI - mães 

de amor incondicional): 

Painel "Teologia, 

diversidade e gênero: 

perspectivas de diálogo” 

 



 
Material de imagem para vídeo (Inserção StreamYard) –   

Tecendo Redes 5 
Ano Inaciano 7 

 
 
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

 
Produção da Newsletter mensal (Informativo digital) com envio para o mailing 

geral, totalizando cerca de 9.000 contatos  

 
Divulgação da “Palavra do Reitor”, mensalmente, para mailing da Comunidade 
Acadêmica e egressos; publicação no site da FAJE 
 

 
COMUNICAÇÃO 
INTERNA 

 
Mobilização e registro das Campanhas de Conscientização Outubro Rosa (Prevenção 
ao Câncer de mama) e Novembro Azul (Saúde do homem – prevenção ao câncer de 
próstata) 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Produção e envio de circulares internas e comunicados a funcionários, alunos e 
professores 
 
Produção do informativo interno “A FAJE ENTRE NÓS”, voltado aos colaboradores da 
instituição:  

 
 



AÇÕES DE APOIO  Apoio à Revista Perspectiva Teológica para edição de vídeos e divulgação dos 
números publicados 
 
Apoio à Comissão Permanente de Avaliação (CPA) na elaboração dos questionários, 
na divulgação e mobilização do público interno 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoio ao setor Administrativo com realização de orçamentos para produção de 
banners, Banners, Painéis, Papelaria do Simpósio, Adesivos para portas 

 
 

 
CAMPANHA 
PUBLICITÁRIA DO 
VESTIBULAR 

 
Definição e aprovação de conceito, slogan e imagens, com reuniões com 
coordenadores e diretores dos departamentos e com a Designer Free-lancer (em 
2022, da mesma forma com havíamos feito em 2021, não produzimos a campanha 
com a agência, mas com a designer gráfica free-lancer Camilla Moreira) 
 
Criação da página do vestibular no site (com apoio da TI); 
 
      
Período de divulgação: setembro 2022 a janeiro de 2023 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



Belo Horizonte, 06 de março de 2023. 

 

 

 

 

Pe. Elton Vitoriano Ribeiro, SJ. 

- Reitor - 

 

 

 


