
 

RELATÓRIO ANUAL DA FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA 

 

I. Referente ao Ano Acadêmico de 2021 

 

1. FAJE (PDI 2021-2025): O ano de 2021 foi o início da implementação do nosso PDI 2021-2025. Para 

ressaltar esse importante processo que temos vivido, vale a pena recordar, brevemente e resumidamente, 

nossa missão e visão: 

 

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. 

 

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. Desafios em 2021: O grande desafio global foi, e continua sendo, a Pandemia COVID-19. Neste sentido, 

a atenção às pessoas e à comunidade acadêmica é nossa preocupação maior. Junto com isso, a atenção a 

sociedade belo horizontina também entrou em nossas ações, seja pelos trabalhos pastorais de nossos alunos 

e colaboradores, seja pela Campanha de solidariedade que proporcionou a distribuição de cestas básicas 

para comunidade carentes. A campanha contou com uma grande colaboração das pessoas de boa vontade, 

organizadas pela nossa administração e pelo DACP. 

 

A Continuidade das atividades acadêmicas no formato remoto, on-line, apesar da experiência do ano 

anterior, continuou a ser um desafio para todos. Manter o nível de excelência acadêmica, a diversidade de 

eventos e minicursos, orientações e seminários, foi e continua sendo um desafio neste tempo de pandemia. 

 

A vida e saúde da faculdade não esteve imune ao contexto no qual estamos inseridos. A gestão financeira 

da instituição continua sendo um desafio. A crise financeira que o país vive, o aumento dos gastos com a 

pandemia, a necessidade e o desafio de manter todos os empregos dos nossos colaboradores, bem como a 

crescente dificuldade de alunos em se manterem num curso privado na atual conjuntura econômica esteve, 

o tempo todo, presente em nosso cenário acadêmico. Segundo os economistas mais otimistas, essa situação 

ainda continuará em 2022, daí a necessidade de uma atenção maior na vida financeira da instituição. 

 

A busca da excelência acadêmica em Filosofia e Teologia é nossa meta principal, cumprida magistralmente 

no cotidiano de nossas atividades acadêmicas, demonstradas nas avaliações exteriores pelas quais passamos 

e nos testemunhos de nossos egressos. Neste aspecto, o diálogo com a sociedade por meio das atividades 

do  FAJE ONLINE é nosso maior testemunho. 

 

3. FAJE em números: 

 

3.1 Graduação 2022: A.184 e P.58. 

- Filosofia (B): 23 novos e 40 veteranos: 63 

- Filosofia (L): 06 novos e 11 veteranos: 17 

- Teologia (B): 34 novos e 70 veteranos: 104. 

- Iniciação científica: 13 projetos e 34 alunos. 

- Professores Filosofia: 14 permanentes e 17 associados. 

- Professores Teologia: 17 permanentes e 10 associados. 

 

3.2 Pós-graduação 2022: A.77. 

- Filosofia Mestrado: 14 alunos - 7 defesas. 

- Teologia Mestrado: 26 alunos - 15 defesas. 

- Teologia doutorado: 23 alunos - 4 defesas. 



- Filosofia pós-doutorado: 8 alunos - 3 conclusões. 

- Teologia pós-doutorado: 6 alunos - 2 conclusões. 

 

3.3 Extensão Universitária - Educação continuada: 

- Especialização: 5 cursos - 131 alunos. 

- Minicursos: 39 cursos - 1.253 alunos. 

- Eventos: 30 eventos - 6.912 participantes. 

- Idiomas: 7 cursos - 19 alunos. 

 

4. FAJE- Serviço de Formação Internacional: Um dos nossos maiores orgulhos é a diversidade de estudantes 

estrangeiros em nossa faculdade. Neste ano de 2021 e 2022 temos estudantes de 22 países diferentes, a 

saber: 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 maioria na graduação, mas também alguns em cursos de pós-graduação.  

 

Também, o serviço à Igreja se faz presente na diversidade de alunos de Comunidades religiosas, 

Congregações e Dioceses. Os números são: 21 alunos nas graduações, 32 alunos nas pós-graduação. 

Também, a diversidade de alunos de outras igrejas cristãs vem aumentando, em 2021 tivemos o número de 

5 Igrejas Cristãs, além da Igreja Católica, entre nossos alunos. Soma-se a isso os nossos convênios, com 

instituições nacionais são 18 (Universidades, CRB, CNBB, Congregações etc.), e com instituições 

internacionais temos 9 (Universidades). 

 

5. Desafios em 2022: O enfrentamento da pandemia COVID-19 continua sendo nosso grande desafio. 

Enquanto a pandemia não terminar, todas as nossas forças estarão, também, voltadas para o cuidado das 

pessoas e a manutenção da vida acadêmica. Junto com isso, e por causa disso, a gestão financeira da 

instituição é de suma importância para a boa organização dos processos. A busca da excelência acadêmica 

em Filosofia e Teologia é nosso objetivo principal. O diálogo com a sociedade civil através do FAJE 

ONLINE é fundamental para sairmos dos muros da vida acadêmica e pensar uma sociedade melhor, mais 

humana, justa e fraterna. Finalmente, em 2022 o início do EaD em Teologia marca um novo momento na 

vida da faculdade. Momento de novas possibilidades e novos caminhos. Sempre, seguindo o chamado do 

Papa Francisco no encontro dos 50 anos do Apostolado Social da Companhia de Jesus em Roma, em 

novembro de 2019, que disse: "Abram o futuro, levantem possibilidades, gerem alternativas e caminhos de 

esperança".  

 

II. Relatório dos principais processos e atividades de 2021 

 

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

e coordenações da Faculdade ao longo do ano de 2021. 

 

1. Reitoria 

 

A Reitoria acompanhou em 2021 os seguintes processos e atividades: 

 

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

Orçamento de 2021, especialmente levando em conta a realidade financeira de crise econômica que a 

pandemia ocasionou em toda a sociedade. Acompanhamento da realização do Orçamento 2022 e criação 

de um Plano de Ação para a realização do orçamento de 2022.  

 

2. PDI 2021-2025: Devido a pandemia e os desafios que ela trouxe de manutenção da Faculdade e seus 

processos, o PDI ainda está por ser completado com um Plano Estratégico e com a nomeação de Gestores 

dos Grupos que acompanhamento as metas e os processos juntos com a reitoria. 

 

3. CPA: Acompanhamento das devolutivas e análises dos pontos destacados pelo relatório da CPA em 2020, 

buscando corrigir e criar melhorias no ano de 2021.  



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

curricularização da Extensão que deverá ser implementada nas graduações em fins de 2022. 

Acompanhamento da elaboração do calendário e do Ano Acadêmico 2022. 

 

5. Biblioteca: Acompanhamento e reuniões do Projeto da nova Biblioteca e da proposta de manutenção e 

adequação do prédio dos pilotis para a Biblioteca. Processo de discussão com o GT Biblioteca para 

redesenhar o projeto da nova biblioteca adequando-o aos recursos orçamentários disponíveis. 

 

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

da situação dos colaboradores durante a pandemia. Pedido, junto a AVEPRO do "Nada consta" de alguns 

professores da teologia e da filosofia. 

 

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

distância (EaD) e credenciamento do EaD em Teologia. Projeto de ajuda ao EaD em Teologia para o 

Adveniat. 

 

8. Instituto de Espiritualidade: Continuidade na discussão da criação do Instituto de Espiritualidade da FAJE 

e de organização e catalogação da Biblioteca de Itaici (Biblioteca de Espiritualidade) que agora faz parte 

do acervo da biblioteca da faculdade. 

 

9. Simpósio 2021: Organização e realização do Simpósio Internacional da FAJE - PUC Minas e início da 

preparação do próximo Simpósio de 2022. Esse Simpósio, um dos maiores eventos 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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 assunto(s) do interesse dos 

participantes.  

 

14. 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. 

 

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

Secretário Geral. 

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



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

 

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

pesquisa, realização de eventos, intercâmbio de alunos e professores, polo EaD Unisinos, realização de 

MINTER (Mestrado interinstitucional), publicações etc. 

 

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

representantes do CATA, CALMA e Secretária da Reitoria. 

 

20. 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:  

 

- Secretário Geral/INEP (27/01): Designado o Sr. Bertolino Alves como recenseador do CenSup. 

- Setor de publicações e divulgação (02/03): Nomeado o Professor Geraldo de Mori como Diretor do Setor 

de Publicações e Divulgação. 

- CCAEU (02/03): Nomeado o Professor Geraldo de Mori como Coordenador Central de Atividades de 

Extensão Universitária. 

- Coordenação Central de Ensino à distância (02/03): Nomeado o Professor Geraldo de Mori como 

Coordenador Central de Ensino à Distância. 

- Professor (01/03): Nomeação do Professor Dr. Alfredo Sampaio Costa como Professor Assistente do 

quadro de Teologia. 

- Ouvidoria (02/03): Nomeação do Professor Dr. Rivaldave Paz Torquato como Ouvidor da Faculdade. 

- CPA 2021 (05/04): Nomeação dos componentes da nova CPA 2021. 

- Diretor de departamento (01/06): Nomeação do Professor Dr. Elton Vitoriano Ribeiro como diretor do 

departamento de filosofia. 

- Diretor de departamento (01/06): Nomeação do Professor Dr. Jaldemir Vitório como diretor do 

departamento de teologia. 

- Professora (02/08): Nomeação da Professora Débora de Paula Cortezzi Costa como professora auxiliar do 

departamento de filosofia. 

- Professor (02/08): Nomeação da Professor Gabriel Almeida Assumpção como professor assistente do 

departamento de filosofia. 

- Professora (02/08): Nomeação da Professora Renata Staler do Amaral dos Santos como professora auxiliar 

do departamento de filosofia. 

- Professora (02/08): Nomeação da Professora Roberta de Macedo Gomes Gomury como professora auxiliar 

do departamento de filosofia. 

- Professora (02/08): Nomeação da Professora Patrícia Mara Rodrigues Silva como professora auxiliar do 

departamento de filosofia. 

- Vice-diretor de departamento: Nomeação do Professor Dr. Washington da Silva Paranhos como vice-

diretor do departamento de teologia. 

21. Assembleia Legislativa de MG destaca FAJE no cenário do Ensino Superior: A Faculdade Jesuíta de 

Filosofia e Teologia recebeu “voto de congratulações” da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por sua 

posição no Índice Geral de Cursos (IGC), “figurando entre as melhores universidades, faculdades e centros 

universitários do Brasil há pelo menos 12 anos, fazendo parte de um seleto grupo a conquistar nota máxima 

de avaliação durante esse período, exaltando o compromisso de Minas Gerais com a educação, pesquisa 

e novos desafios, se consolidando como referência em nível internacional”. O requerimento, que recebeu o 

número 9.203/2021, foi apresentado pelo deputado Antônio Carlos Arantes (PSDB) e aprovado em 28 de 

setembro. O Reitor da FAJE, Prof. Dr. Elton Vitoriano Ribeiro, foi comunicado a respeito da distinção pelo 

1º secretário da ALMG, deputado Tadeu Martins Leite. 

2. Secretaria Geral  

 

1. Processo Seletivo 2021 e 2022/1 

- 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; 

- Acompanhamento e cadastro das informações para o ENADE 

- Acompanhamento de cronograma e cadastro de alunos contemplados com bolsas do PROUNI; 

- Monitoramento e implementação das bolsas do PROUNI; 

- Acompanhamento das publicações atos regulatórios do MEC. 

 

3. Controle da distribuição das Bolsas de Estudos 

- Organização da agenda de entrevistas para 2021; 

- Instruções aos bolsistas para renovação bolsa; 

- Atualização formulários no site; 

- Monitoramento e implementação das bolsas de Assistência Social. 

 

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; 

- Acompanhamento da rematrícula on-line;  

 

5. Credenciamento de curso EAD: 

- Cadastro no e-mec do pedido de credenciamento da FAJE em EaD; 

- Cadastro no e-mec do pedido de autorização do curso de Teologia em EaD; 

- Cadastro a implementação do pedido de credenciamento e autorização do curso EaD. 

 

6. Calendário 2022 

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

 

7. Ano Acadêmico 2022 

- Preparação das informações 2022 pertinentes a Secretaria Acadêmica e encaminhamento do documento 

final para impressão e divulgação. 

 

8. Atividades da Secretaria: Graduação 

- Acompanhar e organizar as matrizes curriculares individuais dos alunos; 

- Suporte e orientação nas aulas tanto presenciais ou Remotas: Teams. 

- Matrícula dos alunos calouros aprovados no processo seletivo; 

- Planejamento e preparação do TOTVS para realização das rematrículas on-line para o ano 2021/2 e 

2022/1; 

- Acompanhamento da Parametrização do sistema para rematrículas on-line para 2021/2º e 2022/1º; 

- Preparação do TOTVS para receber as rematrículas; 

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

- Preparação do TOTVS para realização do processo seletivo automatizado 2022 

- Cadastro, aplicação, acompanhamento, auditoria e correção das provas, do processo seletivo 

automatizado, on-line; 

- Organização da Avaliação de Disciplinas Semestral – Google Drive; 

- Emissão de diplomas e históricos dos titulados. 

 

9. Atividades da Secretaria: Pós-Graduação Stricto Sensu  

- Acompanhar as matrizes curriculares individuais dos alunos; 

- Suporte e orientação nas aulas presenciais e Remotas: Teams 

- Matrícula dos alunos ingressantes aprovados no processo seletivo; 

- Preparação do TOTVS para receber as matrículas; 

- Preparação para os 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; 

- Emissão de diplomas e históricos dos titulados. 



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

- Suporte e orientação nas aulas presencias e Remotas: 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 2022 

- Retomar as discussões com comitê gestor para implementação do Acervo Acadêmico Digital (suspenso 

em 2020 em virtude da pandemia. O ME prorrogou o prazo para implantação até abril de 2022); 

- Preparar o acervo acadêmico para digitalização; 

- Implementar a matrícula digital para os cursos de Especialização e Extensão; 

- Implementar da emissão do diploma digital para os cursos de graduação até abril de 2022; 

- Implementar do Protocolo Digital; 

- Expandir as atividades do setor de atendimento geral; 

- Implementar, após autorização do MEC, os cursos na modalidade em EaD; 

- Auxiliar os coordenadores dos cursos para um possível retorno das aulas presenciais, em oportunidade 

futura; 

- Criar um fluxograma de processos com prioridade de execução. 

- Preparação e execução das demandas adas atividades dos cursos de Graduação Pós-Graduação e Extensão. 

 

3. Diretoria de Assuntos Comunitários e Pastorais  

 

1. Devido a situação vivenciada pela comunidade acadêmica com a pandemia, as atividades ocorreram em 

grande parte de forma virtual. 

 

2. Participação na Campanha de Solidariedade promovido pela FAJE e as outras obras dos jesuítas em BH, 

chegando a distribuir 2.285 cestas básicas e no Natal foi possível acrescentar 180 cestas com materiais de 

higiene pessoal, limpeza e frangos para todas as cestas. 

 

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 45 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 presencial online com funcionários para vivência do Ano Inaciano. 

 

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. 

 

4. Departamento de Filosofia 

 

Ao longo de 2021, o Departamento de filosofia esteve empenhado, sobretudo, nas seguintes atividades e 

processos:  



1. Enfrentamento da situação da pandemia do COVID com migração das atividades do departamento para 

o formato on-line e no segundo semestre na forma híbrida em alguns cursos. 

 

2. Conversas com a Rede de Educação Jesuíta para a abertura, em 2022, da segunda turma do Curso de 

Especialização em EAD "Cidadãos para o Mundo" organizado junto com o NEE. Curso foi um pedido da 

Rede e a primeira turma finalizou o curso em novembro de 2020. 

 

3. Mudanças no Departamento: Saída, no final de 2021, dos Professores Gabriel de Almeida Assumpção, 

Ayda Elizabeth Blanco Estupinán e Nilo Ribeiro Junior;  

 

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

destacam:  

 

5. V Colóquio Pensadores Brasileiros, com a participação de pesquisadores de várias universidades do país;  

 

6. XIIII Colóquio Vaziano: Tema de 2021 - "Lima Vaz 100 anos: O legado de uma vida realizada - A 

Realização: A pessoa entre o tempo e a eternidade". 

 

7. Colóquio e lançamento do livro "Direitos Humanos e Justiça Ambiental - Múltiplos olhares". 

 

8. Nomeação do novo Editor da Revista Síntese de Filosofia, o Professor Dr. Luiza Carlos Sureki. 

Agradecemos profundamente o trabalho do Prof. Dr. João MacDowell que continuará contribuindo como 

Editor Adjunto. 

 

9. Curso de graduação em Filosofia: Em 2021 o Departamento teve 63 alunos de bacharelado e 21 na 

licenciatura. O PIBIC tem tido um bom número de alunos na Iniciação Científica, especialmente na 

modalidade voluntária. Infelizmente a FAPEMIG e o CNPq cancelaram, por questões de contenção de 

custos, as bolsas de iniciação científica que tínhamos. Dentre os desafios da graduação, encontra-se o de 

aumentar o número de alunos, especialmente, na licenciatura.  

 

10. Sobre o PPG Filosofia 2021: Em 2021, o mestrado em Filosofia completou 15 anos de atividades. Ao 

longo desse período, foram concedidos 124 títulos de mestre em Filosofia. Dentre os egressos do programa, 

13 discentes já concluíram o doutorado: 3 em Filosofia pela UFMG, 1 em Filosofia pela UFSC, 2 em 

Filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, 1 em Direito pela UFMG, 2 em Ciências da Religião 

pela UFJF, 1 em Psicologia pela UFMG, 2 em Teologia pela FAJE e 1 em Educação pela Universidade 

Estadual de Campinas.   

 

Além dos egressos do mestrado em Filosofia que são doutores, outros 35 egressos do PPG também 

ingressaram em programas de doutorado. Dentre eles 18 em programas de doutorado em Filosofia: 6 na 

UFMG, 1 UERJ, 1 UnB, 1 UFOP, 1 PUCSP, 1 PUCRJ, 1 UFRGS, 1 na University Humanistic of Americas, 

1 na École normale superieure, 1 na Lateranense, 1 na Universidade Católica de Santa Fé, 1 na Universidade 

do Porto, 1 Universidade Católica Portuguesa. Além dos que são doutorandos em Filosofia, temos mais 4 

egressos vinculados ao doutorado na UFMG: 1 na Letras, 1 em Comunicação Social, 1 em Educação e 1 

em Direito. Também temos 7 egressos vinculados a doutorados na PUCMG: 1 em Ciências Sociais, 1 em 

Educação, 3 em Direito e 2 em Ciências da Religião. Nossos egressos também foram acolhidos pelos 

seguintes programas de doutorado: 1 pelo PPG de Teologia da FAJE, 1 pelo PPG Educação da UFOP, 1 

pelo PPG Educação da UNISINOS, 2 no PPG Cidadania e Direitos Humanos da Universidade de Barcelona 

e 1 em Direito pela Universitè Panthéon-assas.      

 

Esses números revelam que praticamente 39% dos egressos do programa deram continuidade aos estudos, 

optando por realizar um doutorado. Importante destacar que os egressos do PPG contribuem de modo 

significativo com a sociedade, dentre outras coisas, atuando como educadores na educação básica, como 

funcionários públicos, assistentes sociais, como membros de ONGs, na área da Educação, do Direito, como 

professores de Filosofia em Seminários e Cursos Superiores. Tudo isso demonstra o grande valor e 



importância do trabalho que o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da FAJE vem realizando nos 

últimos 15 anos. 

 

Um dos grandes desafios do PPG tem sido melhorar a sua avaliação. Para que isso ocorra é indispensável 

um melhor enquadramento do PPG nas regras estabelecidas pela área da Filosofia, na CAPES.  Um dos 

grandes esforços do programa consiste em alcançar o volume de produção qualificada exigida pela área da 

Filosofia. O PPG já possui um trabalho bastante intenso. Prova disso são as várias atividades realizadas ao 

longo dos anos.  

 

Em 2021, merece destacar dois eventos realizados em homenagem aos 100 anos de nascimento do Pe. Vaz: 

o Ciclo de debates, que teve como tema “Lima Vaz 100 anos: o desafio de pensar o próprio tempo”; e o 

XIV Colóquio Vaziano, cujo tema foi “A realização: a pessoa entre o tempo e a eternidade”. Ambos os 

eventos foram realizados pelo Grupo de Pesquisa Estudos Vazianos, da FAJE, em parceria com a Faculdade 

Dom Luciano Mendes de Almeida (Mariana-MG), o Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFMG, 

a Escola Superior Dom Helder Câmara (ESDHC), o Instituto Humanitas UNICAP, o Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da UNICAP, o Programa de Pós-graduação em Filosofia da UNISINOS, o 

Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFSJ, a Faculdade Católica de Fortaleza, o Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da UECE, a Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Gregoriana, o 

Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UCP (Braga), 

o Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Faculdade de Teologia da Universidade 

Católica Portuguesa (Lisboa).  

 

Também merecem destaque, para além dos vários artigos e capítulos de livros publicados pelos professores 

do PPG em 2021: a organização de um volume da revista Síntese em  “Homenagem a Henrique Cláudio de 

Lima Vaz no centenário de seu nascimento”; a realização da 7ª Edição do FAJE Escola; o 5º Colóquio 

Pensadores Brasileiros, organizado pelo grupo de pesquisa FIBRA; a publicação da tradução da obra “Em 

lugar do inacabado”, realizada pelo Prof. Clóvis Gontijo; o seminário – Direitos Humanos e Justiça 

Ambiental: múltiplos olhares, organizado pelo grupo de pesquisa Desafios para uma Ética contemporânea, 

em parceira com professores do PPG Teologia da FAJE e da Escola Superior Dom Helder Câmara; o livro 

“Psychology and Metaphysics. On the logical status of psychology as the discipline of interiority'”, escrito 

pelo professor Marco Heleno Barreto e publicado pelas editoras Ontario(London) e Dusk Owl 

Books(Canada); a participação do também do Prof. Marco Heleno na organização da International 

Conference: The Soul's Logical Life, congresso promovido pela International Society of Psychology as the 

Discipline of Interiority (ISPDI). 

 

Em 2021 houve um processo de transição na revista Síntese. O Editor passa a ser o Prof. Luiz Carlos Sureki. 

Agrademos ao professor João Mac Dowell pelo excelente trabalho que realizou à frente da revista ao longo 

de vários anos. 

 

Pensando nos desafios atuais e na necessidade de maior articulação entre os trabalhos realizados na 

graduação e na pós-graduação, foram aprovadas, pelo Colegiado, alterações no PPG em Filosofia que 

passam a vigorar a partir de 2022. As linhas de pesquisa foram ampliadas. Elas terão como temas: 1) Ética, 

Política e Sociedade, 2) Filosofia da Religião, Ciência e Cultura. Além disso, a carga horária do curso foi 

acrescida de 2 créditos e serão oferecidas, como experiência piloto, algumas disciplinas noturnas.  

 

No final de 2021, o PPG Filosofia contava com 10 professores permanentes, 2 colaboradores, 14 discentes, 

6 grupos e 20 projetos de pesquisa.  

 

5. Departamento de Teologia 

 

1. O Prof. Jaldemir Vitório foi reconduzido à direção do Departamento, por mais um triênio, a partir da lista 

tríplice elaborada pela Congregação da FAJE e encaminhada ao Reitor.  

 



2. A partir do segundo semestre, o Prof. Washington Paranhos assumiu a Vice-direção do Departamento, o 

Prof. Francys Silvestrini, a coordenação do Curso de Graduação-Presencial, o Prof. Moisés Nonato, a 

coordenação do Curso de Graduação-EaD e o Prof. Francisco das Chagas de Albuquerque, a coordenação 

do Curso de Pós-graduação.  

 

3. O Prof. Eugenio Rivas, após oito anos de colaboração, desligou-se do nosso Departamento, tendo voltado 

para seu país de origem, a República Dominicana. Foram-lhe manifestados os devidos agradecimentos. O 

Prof. Franklin Alves, tendo defendido sua tese na Pontifícia Universidade Gregoriana e voltado para o 

Brasil, deu os primeiros passos na integração ao nosso Departamento. Entretanto, a efetivação só acontecerá 

no presente ano letivo. Por outro lado, lamentamos a perda do Prof. Paulo César Barros, subitamente 

falecido, em 01/04/2021. 

 

4. Apesar das limitações impostas pelos protocolos para a contenção da pandemia, todo o cronograma de 

atividades do Departamento foi cumprido. A qualidade de nossa produção acadêmica foi garantida. 

 

5. A visita do MEC para a avaliação da nossa proposta de Curso em Teologia em modalidade EaD, realizada 

entre 23-24/agosto/2021, foi altamente positiva, considerando a nota máxima – 5 – que nos foi atribuída. 

No momento, estamos à espera da assinatura da Portaria de criação do referido Curso, dependente da 

iniciativa do Ministro da Educação. Merece elogio o empenho de todos na preparação da visita, trabalho 

árduo, se se leva em consideração a quantidade de itens a serem atentamente preparados. A parceria com 

uma equipe de técnicas da Unisinos foi fundamental para que nenhum detalhe fosse omitido ou 

deficientemente preparado. Prevê-se o lançamento do Edital para a primeira turma de EaD para o segundo 

semestre de 2022 e o início das atividades no primeiro semestre de 2023. O NDE (Núcleo Docente 

Estruturante) foi constituído e já começou suas atividades.  

 

6. Foram aprovados dois novos cursos em modalidade de Pós-Graduação Lato Sensu: Ecoteologia e Práticas 

Emancipatórias em Educação e Gestão Social, a sempre implementados no próximo ano.  

 

7. A revista Perspectiva Teológica foi indexada na base ErihPlus (European Reference Index for the 

Humanities and Social Sciences), visando dar maior visibilidade aos nossos artigos. A indexação em 

outras bases, como é o caso da Scielo, tem servido de incentivo para a manutenção da alta qualidade 

dos números do nosso periódico.  

 

8. Em 2021, foram defendidas 15 dissertações e 4 teses, no Programa de Pós-Graduação. Tem sido feito um 

grande esforço de divulgação do nosso Programa, no intuito de incrementar o número de candidatos(as).  

 

9. Ao longo do ano, foram dados os passos para a implementação do MINTER FAJE-FACASC (Faculdade 

Católica de Santa Catarina). Entretanto, será preciso concluir o MINTER FAJE-FATEO (Faculdade de 

Teologia de Brasília-DF), protelado por vários alunos não terem ainda concluído as respectivas dissertações. 

 

10. O Departamento empenhou-se na preparação da Assembleia Eclesial Latino-americana, realizada em 

novembro/2021, em Puebla-México, participando da primeira fase intitulada “Processo de escuta do Povo 

de Deus que peregrina na América Latina e no Caribe”. Foram formados três grupos para o preenchimento 

do questionário com as perguntas em torno da realidade da Igreja na América Latina: o grupo dos(as) 

professores(as), o dos(as) alunos(as) da pós-graduação e o dos(as) alunos(as) da graduação.  

 

11. Como muito carinho e gratidão, o Departamento preparou um evento para celebrar os 80 anos de vida 

do Prof. Johan Konings. Uma sessão acadêmica, em modalidade híbrida, centrada no tema Educação, foi 

altamente concorrida e apreciada. Além da conferência do Prof. Patrus Ananias, de uma comovente 

laudatio, feita pela Profa. Solange Maria do Carmo, de depoimentos a respeito do homenageado, fez-se o 

lançamento de uma obra comemorativa (Festschrift), com o título: Educação – distopias e veredas.  

 

6. Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa CCPGP 

Em 2021 a Coordenação Central da Pós-Graduação da FAJE acompanhou as seguintes atividades e 



processos: 

 

I. Processos ligados à Secretaria 

 

1. Preenchimento, na Plataforma Sucupira, feito pelos dois Coordenadores dos Programas de Pós Graduação 

e pela Secretaria da Pós, dos coletas correspondentes ao ano de 2021; 

 

2. Correção e reenvio de dados correspondentes aos anos 2017, 2018, 2019 e 2020, com comprovações dos 

PDF de livros e PPTs de atividades técnicas; 

 

3. Gestão das bolsas do PROEX e da FAPEMIG, e dos relatórios a serem enviados às agências, relacionadas 

às concessões da CAPES e da FAPEMIG; 

 

4. 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). A 

FAPEMIG abriu edital para solicitação de cotas bolsas institucionais, que tinham sido descontinuadas nos anos 

anteriores. Junto com o responsável pelo PIBIC, elaboração de um projeto que contemplou a instituição com 4 

bolsas, além das 5 do CNPq, concedidas em 2020, e das 4 da FAJE; 

 

II. Outros processos 

 

1. Contato com a Pontificia Universidad Comillas para envio de doutorandos em 2022, com a perspectiva de assinatura de 

um aditivo pensando a possibilidade de um doutorado conjunto; contatos também com KU Leuven para envio de outro 

estudante de doutorado em 2022, para um estágio de pesquisa, igualmente com a perspectiva de um doutorado conjunto, em 

cotutela; 

 

2. Organização, junto com os coordenadores dos dois Programas, e representantes  dos estudantes, do III 

Encontro de Pesquisa da FAJE, realizado no segundo semestre, que teve como tema: Diálogos sobre o mundo: 

contribuições da filosofia e da teologia para a sociedade; 

 

3. Acompanhamento dos processos editoriais de 4 números de Annales FAJE: 1. Congresso Brasileiro de 

Teologia Pastoral; 2. III Encontro de Pesquisa da FAJE; 3. Congresso Nacional de Liturgia; 4. XIV 

Colóquio Vaziano. 

 

4. Certificação dos Grupos de Pesquisa: 

 

Filosofia: com o descredenciamento do Prof. Nilo Ribeiro, os Grupos sob sua liderança deixaram de 

pertencer à FAJE. O Programa conta então com 6 Grupos. 

 

Teologia: Um novo Grupo foi criado e certificado. O Programa conta agora com 11 Grupos. 

 

5. Mudanças na Secretaria. Após vários anos, inicialmente como auxiliar e depois como Secretário, Ivan 

Santos pediu desligamento da FAJE. A partir de fevereiro de 2022 a nova Secretária da Pós é: Rosilene 

Pena de Almeida.  

 

III. Quadro Geral de Docentes e Discentes 

 

1. Corpo Docente:  o Corpo Docente do PPG de Filosofia conheceu algumas alterações em 2021 e início de 

2022. Conta atualmente com 10 Docentes Permanentes e 2 Colaboradores. O Corpo Docente da Teologia 

conta com 14 Docentes Permanentes; 2 Colaboradores (dos quais 1 do PNPD); 3 Visitantes. 

 

2. Corpo Discente: O PPG de Filosofia teve 7 mestres titulados em 2021 e conta, no final de 2021, com 14 

mestrandos. O PPG de Teologia teve 15 mestres titulados, dos quais 8 do MINTER FAJE-FATEO e conta 

com 26 mestrandos no final de 2021, além de ter titulado 4 doutores e contar com 23 doutorandos no final 

de 2021. 



7. Coordenação Central de Atividades de Extensão Universitária – CCAEU 

 

A CCAEU, em parceria com os Departamentos acadêmicos de Filosofia e Teologia, oferece várias 

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 organização e 

realização de eventos acadêmicos organizados pelos Grupos de Pesquisa dos dois Programas de Pós-

Graduação da FAJE. Apesar de ter conhecido grande crescimento nos últimos anos, em função da pandemia, 

várias atividades sofreram os efeitos da situação sanitária do país. Abaixo, seguem vários gráficos 

indicativos das principais atividades realizadas em 2021, com quadros comparativos dos últimos 3 anos. 

No começo de 2021, após vários anos coordenando o Núcleo de Extensão e Especialização, transformado 

em CCAEU em 2020, Rodrigo Ladeira solicitou desligamento da FAJE. No segundo semestre de 2020, 

havia sido contratado Felipe Magalhães Francisco como Assistente da Coordenação e Rosilene Pena de 

Almeida como Secretária da CCAEU, no primeiro semestre de 2020. Com a saída de Ivan Santos e sua 

transferência para a Secretaria da Pós, Jordan Costa de Oliveira assumiu, no início de 2022, a Secretaria da 

CCAEU. O novo coordenador nomeado após a saída do antigo foi o Prof. Geraldo De Mori.  

 

 

I. Educação Continuada 

 

OFERTA DE CURSOS ATÉ 2021/2 - A PARTIR DE 2019 

 

Obs. Em vermelho: Finalizados; em azul: em fase de finalização 

 

CURSO 
PROCESSO 

SELETIVO 

MATRICULA 

DOS 
ATUAL 

Concluíram 

certificados 

2021.1/2022.1 Especialização 

Juventude 4 
57 56 50 

A concluir em 

2022/1 

2020.1/2021.1 Especialização 

Espiritualidade 4 
26 25 - Em 2021: 24 

2020.1/2021.1 Especialização 

Liturgia 2 
27 31 - Em 2021: 17 

2021.2/2022.2 Especialização 

Pastoral 4 
19 19 19 

A concluir em 

2022/2 

Atualização Cidadãos 11 94 93  67 

TOTAL 129 131 69  41 

  

 
1 Obs. O curso foi concluído no final de 2020, mas houve uma prorrogação dos prazos para entrega de atividades no primeiro 
semestre de 2021. Por isso aparece ainda aqui, pois foi somente nesse ano que os certificados foram emitidos. 



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 

 

 
 

 

 

II. Atividades de extensão / Minicursos e Eventos 

COMPARATIVO 2019/2021 

ANO LETIVO 2019 
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ADES 
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Filosofia 11 + 12 = 

23 

277 + 186 = 

463 

232 + 128 = 

360 

  

Teologia 4 + 11 = 15 301 + 690 = 

991 

171 + 226 = 

397 

  

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 ATIVID

ADES 

OFERTA

DAS 

CANCEL

ADAS 

 

COVID 

ATIVIDA

DES 

PRESEN

CIAIS 

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 INSCRIT

OS 

FREQUENT

ES ou VIEWS 

YOUTUBE**

* 

PARTICI

PAÇÃO 

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 

 

ANO LETIVO 2021 OFERTA DE ATIVIDADES 

Tipo 
Atividades 

ofertadas 
canceladas 

Atividades 

presencias 

Atividades 

ONLINE 

Minicursos/Cursos 39 1 2 38 

Eventos 30 0 0 30 

Idiomas 3 4 0 0 

TOTAL 72 5 2 68 

 

 

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 

 

 

TABELA 2 | Oferta de Atividades 

 

 
TABELA 3 | Modalidade de oferta em 2020 e 2021 com a pandemia 
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TABELA 4 | Frequência nas Atividades 

(por dia no curso / evento) 

 

 
 

TABELA 5 | Inscritos nas Atividades 

(por média de participação / dia) 
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III. Convênios e parcerias 

 

1. Emissão de certificados 

 

Em 2021 alguns convênios foram descontinuados, por falta de realização da atividade prevista. Eles 

poderão, porém, ser reativados nos próximos anos. No momento estão funcionando os seguintes convênios: 

 

a. Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social | ANEAS-SP - Anchietanum 

Rua Apinajés, 2033 – Sumaré 01.258-001- SÃO PAULO-SP; Tel: (11) 3862-0342; www.anchietanum.com.br; 

[Realização da Pós-Graduação Lato Sensu / Especialização “Juventude no mundo Contemporâneo”]. 

 

b. Arquidiocese de Belo Horizonte - MG 

Escola Diocesana de Atualização Catequética; Praça da Matriz, s/n - Venda Nova; CEP: 31515020 - BELO 

HORIZONTE-MG; [Cooperação para promoção, realização e certificação do Curso de Extensão “Escola 

Diocesana de Catequese”]. 

 

c. Centro Loyola de Belo Horizonte - MG 

Rua Sinval de Sá, 700 – Cidade Jardim ; CEP: 30.380-070 - BELO HORIZONTE-MG; Tel: (31) 3342-

2847 / www.centroloyola.org.br; [Colaboração na área de Filosofia, Teologia, Espiritualidade e Ciências 

afins, para parceria na promoção de cursos de especialização, atualização, aprofundamento, minicursos e 

eventos com certificação extensionista]. 

 

d. Diocese de Itabira / Coronel Fabriciano - MG 

Rua Coronel Linhares Guerra, 100 – Centro; CEP: 35.900-020 - ITABIRA-MG; Tel: (31) 3831-1364 e 

3831-3614 / www.dioceseitabira.org.br; [Convênio na área de Teologia para promoção, realização e 

certificação, do curso “Escola Diocesana de Atualização Catequética”]. 

 

e. Pia Sociedade Filhas de São Paulo BH – MG 

Av. Afonso Pena, 2142, 3 e 5 andares – Funcionários; CEP: 30.130-007 - BELO HORIZONTE-MG; Tel: 

(31) 3269-3700 / www.sabpaulinas.com/biblico; [Convênio para a promoção do Projeto “Bíblia em 

Comunidade” composto por dois cursos: a) Curso Bíblia em Comunidade (presencial), em três níveis; b) 

Curso Bíblia em Comunidade (EaD). Além da promoção do projeto educacional, o convênio visa a 

certificação extensionista dos cursos]. 

 

 

f. Província dos Jesuítas do Brasil – BRA 
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6.1. Rede Servir – Secretariado de Espiritualidade, Fé e Colaboração; [Convênio para atividades 

relacionadas à formação na área da espiritualidade inaciana e na formação de colaboradores e 

colaboradoras];  

 

6.2. Rede Diakonia – Secretariado de Paróquias, Santuários e Igrejas; [Convênio para atividades 

relacionadas à formação na área teológico-pastoral para lideranças das paróquias e santuários confiados 

à Companhia de Jesus] 

 

6.3. Rede Jesuíta de Educação; [Convênio para atividades relacionadas à formação de colaboradores e 

colaboradoras da Rede Jesuíta de Educação. Inicialmente, com o curso de atualização Cidadania global] 

 

6.4. Delegado de Formação dos Jesuítas; [Convênio para atividades de formação de jesuítas e 

colaboradores e colaboradores na dimensão específica da liderança inaciana]  

IV. Certificados de Extensão e Eventos emitidos 

 

 

 2019 2020 2021 

FAJE  1722 1157 2557 

CONVENIADAS 273 58 103 

TOTAL 1995 58 2660 

 

 

 

 

TABELA 6 | Emissão de CERTIFICADOS 

 
 

 

Adesão “Pacote Núcleo” 
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* Não tivemos Pacote FAJE 2020 e 2021/1 devido a pandemia. 

 

 

V. Financeiro 

 

DADOS INFORMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

EM JAN/2021 considerando 2018-2021 

 

CONSOLIDADO FINANCEIRO DO CCAEU 

ESTUDO ENCAMINHADO COM A ADMINISTRAÇÃO DA FAJE (EDNA) 

 

 

ANO 

 

ENTRADAS 

 

SAÍDAS 

 

APURADO 

 

% ANO 

ANTERI

OR 

% EM 

RELAÇÃO 

A 2018 

 

2018 +R$ 813.394,65 -R$ 419.788,60 + R$ 393.606,05 - - 

2019 +R$ 610.918,50 -R$ 480.393,39 + R$ 130.525,11 -66,84% -66,84% 

2020 + R$ 400.313,00 - R$ 432.665,91 -  R$ 32.352,91 -75,21% -91,78% 

2021 

 

+ R$ 544.056,00 - R$ 317.652,33 + R$  226.403,67 +599,79% -57,52% 

 

MÉDIA DE CRESCIMENTO ESPERADO PARA 2022: 152,58% 

 

TABELA 7 – CRESCIMENTO 2018 A 2021 

 

80

0 0

77

0

39

157

0

39

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2019 2020* 2021

Adesão “Pacote Núcleo”

1o Semestre 2o Semestre TOTAL



 
 

 

TABELA 8 – CRESCIMENTO COMPARADO COM 2018 
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8. Coordenação Central de Educação a Distância - CCEAD 

 

Criada em 2020, por ocasião da decisão da FAJE de solicitar junto ao INEP seu credenciamento para a 

modalidade de educação a distância e a autorização do curso de bacharelado em teologia em formato EaD, a 

CCEAD teve uma atividade intensa em 2021. 

 

Após submissão dos pedidos de credenciamento institucional e de autorização de curso, o então Coordenador 

da CCEAD, Rodrigo Ladeira, junto com a Secretaria Geral e a Direção da FAJE, realizaram, entre dezembro 

de 2020 e fevereiro de 2021, o preenchimento dos formulários eletrônicos específicos para cada processo.  

 

Com o pedido de desligamento do Coordenador da CCEAD, o novo Coordenador, Geraldo De Mori, junto 

com a direção da Faculdade, contrataram Sabrina Cotta Oliveira como Assistente da Coordenação, e a 

assessoria da Coordenação Pedagógica da EaD da ASAV, que trabalharam intensamente ao longo do primeiro 

semestre em função das duas visitas de técnicos do INEP para o credenciamento institucional e a autorização 

do curso. 

 

Um trabalho intenso de revisão do Projeto Pedagógico foi então realizado, juntamente com a preparação dos 

colaboradores/as da FAJE envolvidos direta ou indiretamente com a visita, professores/as, membros do NDE, 

direção da Faculdade e do Departamento de Teologia, membros da CPA. 

 

As visitas, acontecidas respectivamente em maio e agosto, contribuíram para uma melhor apropriação, por 

parte de todos os envolvidos da FAJE, do que é a EaD, como também das implicações do ingresso nessa 

modalidade de educação para a Instituição. Tanto no credenciamento como na autorização, a FAJE recebeu 

nota 5, e aguarda, por parte do Ministério da Educação, a comunicação do resultado oficial, através do DOU. 

 

Após as duas visitas, a Assistente da Coordenação, assessorada pela equipe pedagógica da ASAV, em diálogo 

com o Diretor do Departamento e o Coordenador da CCEAD, elaborou todo um calendário para 

implementação do curso, previsto para 2023. Foram definidos quem serão os professores autores das 

comunidades a serem criadas em 2022, como também os processos de treinamento para que possam realizar 

com sucesso o que está previsto. Vários convênios foram assinados, com a Unisinos, o Instituto Superior de 

Medicina (ISMD), em função da criação de material, gravação de áudios, vídeos, produção de material 

didático. 2022 será dedicado para a criação dos conteúdos para o primeiro ano do curso. O Diretor do 

Departamento de Teologia nomeou um Coordenador para o bacharelado EaD de Teologia, o Prof. Moisés 

Quintela Ponte, além dos membros do NDE do novo curso, os Professores Francys Silvestrini Adão, 

Washington Paranhos, Geraldo De Mori, Afonso Tadeu Murad. 

 

9. Biblioteca 

 

Os anos de 2020 e 2021 foram atípicos para todos. A pandemia da Covid-19 exigiu de todos uma 

reestruturação do modo de trabalhar e a priorização de algumas atividades. Durante esse período, a equipe da 

biblioteca esteve muito atenta à preservação do acervo e da saúde das pessoas que utilizaram nossos espaços 

físicos e serviços. Por esse motivo, medidas referentes à higienização e conservação do acervo, além de ações 

relacionadas à proteção da saúde de todos, foram e continuam sendo seguidas com muita seriedade, conforme 

as orientações das normas de segurança e protocolos exigidos pelo Comitê Covid da FAJE.  

 

Ademais, cabe destacar que, em 2021, houve, muita dedicação por parte das bibliotecárias em atividades 

referentes a formulações de políticas de aquisição e atualização de acervo. Evidencia-se, sobretudo, a política 

relacionada às atualizações do Plano de Contingência e à elaboração do protocolo de reabertura da biblioteca. 

 

O protocolo foi formulado tendo como base as exigências e determinações das autoridades públicas 

competentes de Belo Horizonte (cf. Portaria SMSA/SUS-BH, nº 0373/2021 e Decreto PBH nº 17693, de 

20/08/21). Destaca-se, também, o fato de esse ter sido baseado nas recomendações feitas por instituições 

nacionais e internacionais de grande destaque e confiança. Cita-se, como exemplo, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Secretaria Municipal de Saúde de 



Belo Horizonte, a Unimed-BH, o Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) -8ª Região- e o Comitê 

COVID-19 FAJE. 

 

No ano de 2021, dedicamo-nos também de modo incansável aos trabalhos técnicos e administrativos da 

biblioteca. Isto significa dizer que todas as funções ligadas ao gerenciamento, indexação, armazenamento, 

seleção, catalogação, circulação, recuperação e disseminação da informação continuaram a ser feitas da 

melhor maneira possível, mantendo a equipe ativamente empenhada em diversos trabalhos de extrema 

importância.  

 

Como exemplos desse trabalho, citamos a aquisição de materiais bibliográficos ausentes em nossas coleções: 

foram adquiridos e catalogados 1533 livros. Foram inseridos no Pergamum 664 novos fascículos de periódicos 

e 383 novos sumários. No que se refere à circulação de materiais, foram atendidos 2.193 empréstimos de 

livros, solicitados pelo WhatsApp. Referente à encadernação de periódicos, foram encadernados 215 títulos. 

Já acerca de doações de duplicatas, foram doados a Angola 254 livros e 1766 fascículos de periódicos. Tais 

atividades exigiram orçamento, emissão de nota fiscal e despacho do material. Acerca do recebimento de 

doações, comemoramos a chegada de 62 caixas de livros e periódicos doados pela Cúria Geral dos jesuítas, 

de Roma.  

 

Ainda sobre as doações, encontramo-nos empenhados em tratar, da maneira correta, os livros e periódicos 

anteriormente recebidos das bibliotecas Secofe e Armando Cardoso, em torno de 40 mil exemplares. 

Evidenciam-se, no tocante ao tratamento dado a esses materiais, a priorização, no ano de 2021, de atividades 

relativas aos processos de identificação de duplicatas, seleção das obras para congelamento e a continuidade 

da criação de um inventário físico (check list) desse vasto acervo. 

 

Os trabalhos desenvolvidos pela biblioteca da FAJE, através das bibliotecárias e auxiliares de biblioteca, não 

se encerram por aí. Durante esse período de grandes desafios, foi possível, para além do já citado, corrigir 

inconsistências constatadas na base Pergamum, mediante a inserção de informações faltantes em vários 

campos. Com a mudança, do Sistema Infoisis para o Pergamum, ocorrida em dezembro de 2019, foram 

observados determinados problemas na migração dos dados de nosso acervo para a Associação Antônio Vieira 

(ASAV), ocasionando a necessidade de correções desses dados. No ano passado, foi dado seguimento à 

execução dos ajustes necessários, foram efetuadas: 1046 alterações e correções em artigos indexados;1093 

correções em periódicos; 8.754 alterações e correções nos sumários e 5.191 correções na base de livros. À 

medida que fomos avançando nesse trabalho, entregamos, e seguimos entregando, resultados cada vez mais 

consistentes aos usuários para suas pesquisas nas bases da biblioteca.  

 

Para além das funções básicas, descritas acima, as bibliotecárias da FAJE estiveram envolvidas em atividades 

de apoio acadêmico, de apoio aos usuários, assim como em projetos específicos do setor e em consultorias e 

assessorias. Como exemplo destas importantes atividades, destacam-se os serviços de apoio aos usuários, uma 

vez que ao longo do ano de 2021 a Biblioteca Padre Vaz ofereceu ao corpo discente e docente da Faculdade 

da Faculdade, serviços de apoio à pesquisa, empréstimos e acesso à informação, desenvolvendo, por exemplo, 

um vídeo, disponível através do link https://youtu.be/IrZ9VXa7Vsg, que possibilita, a quem interessar 

conhecer a Biblioteca, através de uma visita virtual aos ambientes nela existentes.  

 

Acerca de inovações apresentadas pela biblioteca da FAJE, ressaltamos a criação de um canal de comunicação 

direto com os usuários para solicitação de empréstimos, através do WhatsApp e a readequação do sistema de 

empréstimos da biblioteca, visando uma ampliação nos prazos para devoluções das obras e renovações 

automáticas, impedindo, assim, a geração de multas.  

 

Destaca-se, ainda, uma significativa dedicação e atenção por parte das funcionárias da biblioteca ao 

desenvolverem serviços de alerta por e-mail sobre renovações e reserva de material bibliográfico, além do 

empenho em colaborar com pesquisas de levantamentos bibliográficos e confecção de fichas catalográficas 

para as teses e dissertações.  

 



Contudo, o trabalho não se encerra por aí. Em 2021 foram feitos envios de 9 boletins informativos sobre novas 

aquisições de livros, por e-mail, além de orientações individuais aos alunos de Pós-Graduação sobre o uso das 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

 

Ressalta-se, também, a disponibilização de informes no AVA- ambiente virtual de aprendizagem, como 

tutoriais de pesquisa no Pergamum, manual para acesso e conexão VPN, configuração Wi-fi, além da 

facilitação do acesso a recursos eletrônicos às bases de dados assinadas pela FAJE. Cita-se, também, a 

produção de folders para o treinamento do novo sistema de pesquisa do acervo e a adaptação de determinados 

serviços do formato presencial para o remoto, principalmente o treinamento das bases de dados e eBooks pela 

plataforma Teams. Por fim, explicita-se que as capacitações personalizadas, individuais e para pequenos 

grupos, proporcionou aos estudantes acesso às melhores ferramentas para seus trabalhos de pesquisas, fazendo 

com que obtivessem êxitos em suas buscas.  

 

Evidencia-se também, a importante presença das bibliotecárias em algumas atividades acadêmicas. Dentre as 

várias contribuições, destaquem-se  

 

- A participação da bibliotecária Zita Mendes na Comissão Própria de Avaliação (CPA) e no processo de 

credenciamento e autorização do curso de EaD em Teologia.  Liberada para trabalhos na Secretaria no período 

de janeiro a setembro de 2021, ela colaborou na organização da documentação necessária para a visita do 

MEC. 

 

- A bibliotecária Vanda Lúcia, por sua vez, ofereceu treinamento do Portal Capes para Calouros da Filosofia 

e da Teologia seja na Jornada de Integração da Graduação seja na Tarde de Integração da Pós-graduação. Para 

o curso de metodologia em filosofia, ela também ofereceu treinamento para o uso das bases de dados e eBooks. 

 

Além disso, ao longo de 2021, as bibliotecárias atuaram ainda em outros projetos, dos quais destacamos: 

 

1. Projeto de Compras consorciadas (AUSJAL): As bibliotecárias integram uma rede de cooperação da 

Associação de Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina (AUSJAL). Devido a isso, 

participaram de várias reuniões, via áudio-conferências, cujos conteúdos diziam respeito aos trabalhos 

referentes às compras consorciadas de bases de dados e de eBooks. 

 

Ressalta-se também, uma importante atividade promovida pela Grupo de Bibliotecas da AUSJAL em 2021: a 

I Jornada Conocimientos Sin Fronteras. Nesta Jornada houve apresentações de trabalhos das 24 instituições 

componentes da AUSJAL, de diferentes países, tais como: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, El 

Salvador, México, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Nessa oportunidade, a bibliotecária 

Vanda Lúcia apresentou a Biblioteca Pe. Vaz e as atividades do setor. Tem-se, a seguir, uma das imagens do 

evento.  

 

- I Jornada Conocimientos Sin Fronteras - 2021 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/CONOCIMIENTOS%20SIN%20FRONTERAS-%20Programa%20(1).docx


 

2. Projeto Ampliação Biblioteca: Houve a participação das bibliotecárias no Grupo de Trabalho (GT) criado 

para a readequação do projeto da Biblioteca Padre Vaz. 

 

3. Projeto Fapemig: Houve participação da Bibliotecária Zita Mendes, através do apoio técnico, nas 

publicações de livros inéditos do Padre Henrique Claudio de Lima Vaz. 

 

4. Outro tópico, de extrema importância, que também compôs as atividades relevantes da Biblioteca Padre 

Vaz em 2021, foi o trabalho ligado às consultorias para o setor de publicações, oferecidos pela bibliotecária 

Vanda Lúcia. Referente a isto, cabe informar que a inserção de nossos periódicos científicos, Revista Síntese 

e Perspectiva Teológica, em indexadores de relevância, como Scopus, Web of Science, Scielo, Erihplus, Open 

Academic Journals Index – OAJI.NET, OASISBR e tantos outros, requer muito acompanhamento. Após serem 

validados, certificados e incluídos nas bases de dados, esses periódicos são submetidos a uma indexação de 

alta qualidade, com exigências de métricas, fator de impacto e citações.  

 

5. Sob essa ótica, conclui-se que é necessário estar permanentemente atualizado nessas temáticas e atentos às 

exigências e critérios de permanência nesses indexadores para oferecer consultoria de qualidade aos editores. 

Por conseguinte, em 2021, a bibliotecária Vanda Lúcia participou de vários webinários (webinars) 

importantes, que serão de grande auxílio nas funções requeridas pelos indexadores nacionais e internacionais. 

Ei-los: 

 

- Webinar “SciELO Preprints: estado atual, desafios e perspectivas, ministrado por Alex Mendonça, integrante 

da programação do ABEC Meeting, realizado pela Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC 

Brasil, em 07 de abril de 2021. (Carga Horária: 2h). 

 

- Webinar “ORCID: Aprenda a criar e atualizar sua produção científica, ministrada por Juliana Takahashi, 

realizada pela ABEC Brasil, em 22 de abril de 2021. (Carga Horária: 3h). 

 

- Webinar “Como nos tornamos editores científicos”, ministrado por Sidinei Magela Thomaz, Eduardo 

Augusto Remor, Marcelo Areias Trindade e coordenado por Luciana Christante de Mello, corealizado pela 

Springer Nature, em 11 de maio de 2021. (Carga horária: 2h). 

 

- Webinar “Equidade de sexo e gênero na pesquisa e na publicação”, ministrado por Shirin Heidari, realizado 

pela ABEC Brasil em parceria com European Association of Science Editors (EASE) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), em 08 de junho de 2021. (Carga horária: 1h30). 

 

- Webinar “Amplie globalmente seu número de leitores e aumente as citações”, ministrado por Tash Brown, 

Bert Carelli e Luiz Felipe Pinho Moreira, realizado pela ABEC Brasil em parceria com a TrendMD, em 06 de 

julho de 2021. (Carga horária: 2h). 

 

- Webinar “ Ferramentas Crossref para apoio ao editor”, ministrada por Arley Soto, Edilson Damásio e Edna 

Frasson de Souza Montero, realizado pela ABEC Brasil, em 26 de agosto de 2021. (Carga horária: 3h). 

 

- Webinar “Conheça a regra de ouro e ganhe um roteiro de trabalho para indexar seu periódico”, ministrado 

por Luciano Panepucci, realizado pela ABEC Brasil em parceria com a Editora Cubo, em 24 de setembro de 

2021. (Carga horária: 1h). 

 

- Webinar “Conheça a nova edição do Journal Citation Reports™: nova interface, nova métrica, novos 

conteúdos”, ministrado por Deborah Dias e Monica Silveira, realizado pela ABEC Brasil em parceria com a 

Clarivate, em 05 de outubro de 2021. (Carga horária: 2h). 

 

- Webinar “É hora de revisar a política de dados da revista? Possibilidades e desafios para o editor”, realizado 

pela ABEC Brasil, em 21 de outubro de 2021. (Carga horária: 2h). 

 



- Webinar “Situação dos periódicos no atendimento à Ciência Aberta”, realizado pela ABEC Brasil em 

parceria com GO FAIR, em 25 de novembro de 2021. (Carga horária: 2h). 

 

6. Reunião Anual SciELO, realizado pela SciELO – Scientific Electronic Library Online, em 03 de dezembro 

de 2021. (Carga horária: 3h30). 

 

7. Com a intenção de, cada vez mais, aprimorar os serviços ofertados pela Biblioteca, estamos sempre atentos 

a cursos de atualizações, possibilitando-os aos nossos funcionários. Assim, ao longo de 2021, um ou mais 

deles participaram em webinários e cursos de formação contínua, como: 

 

8. Webinar LGPD e Comportamento Seguro – FAJE: Este webinário contou com a participação dos 

funcionários da Biblioteca Padre Vaz e ocorreu por meio da plataforma Teams no dia 12 de agosto de 2021. 

O evento foi promovido pela ASAV – Associação Antônio Vieira, sendo protagonizado por Thomas Low, 

responsável pela segurança da Informação e risco corporativo, por Silvana Lewandoski, da Procuradoria 

Jurídica e por Maikon Graeff, analista de T.I. O objetivo do curso foi atualizar a todos sobre a Lei Geral de 

Proteção de Dados, informar sobre os limites e cuidados para com o uso da informação e solicitar colaboração 

para minimizar os impactos de eventuais incidentes de segurança. Tem-se, a seguir, uma das imagens do 

evento. 

 
 

9. PNL -Programação Neurolinguística: Para além do Webinar LGPD e Comportamento Seguro, todos os 

auxiliares participaram do “Curso de Desenvolvimento de equipes com Programação Neurolinguística – 

PNL”, ministrado pela Profa. Jaqueline Rezende, em 23/11/2021. (Carga horária: 4h). 

 

10. Ainda sobre os eventos realizados ao longo de 2021, destaca-se a participação, como ouvinte, da 

bibliotecária coordenadora, Vanda Lúcia, em palestras referentes à gestão da informação em bibliotecas. Tais 

eventos formativos foram expostos na programação online Café Digital SophiA. Seguem-se algumas destas 

palestras: 

 

11. Dados de gênero na biblioteca: dados dos usuários e descrição de autoridades, realizado pelo evento online 

Café Digital SophiA Biblioteca, em 18 de maio de 2021. (Carga horária: 1h30). 

 

12. A LGPD nas bibliotecas, realizado pelo evento online Café Digital SophiA Biblioteca, em 18 de maio de 

2021. (Carga horária: 1h50). 

 

13. Biblio Delivery: uma estratégia em tempos de pandemia, realizado pelo evento online Café Digital SophiA 

Biblioteca, em 19 de maio de 2021. (Carga horária: 1h50). 

 

14. Gestão compartilhada em serviços de informação, realizado pelo evento online Café Digital SophiA 

Biblioteca, em 20 de maio de 2021. (Carga horária: 1h50). 



 

15. “Introdução ao registro de livros no Crossref”, realizado no Evento Crossref LIVE, em 17 de novembro 

de 2021. (Carga horária: 2h). 

 

16. No que diz respeito à formação continuada, as bibliotecárias da Biblioteca Padre Vaz participaram de 

cursos ofertados pela PERGAMUM –Sistema Integrado de Bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná. Foram eles: 

 

17. Curso MARC 21 - Formato Bibliográfico: O curso foi realizado entre os dias 15 de março e 23 de abril de 

2021, na plataforma de Ensino à Distância via Sistema Moodle, e totalizou 80 horas de atividades; 

 

18. Curso Inventário Informatizado: Gerenciando Acervos em Unidades de Informação: O curso foi realizado 

entre os dias 17 a 28 de maio de 2021, na plataforma de Ensino a Distância via Sistema Moodle, totalizando 

20 horas de atividades; 

 

19. MINICURSO - Introdução à Internet das Coisas: O curso foi promovido pela Faculdade Jesuíta de 

Filosofia e Teologia (FAJE), ministrado pelo Prof. Dr. Cláudio Magalhães, em modalidade de aulas remotas 

e síncronas, nos dias 16 a 19/08/2021. (Carga horária: 4h). 

 

Por fim, convém destacar que estamos sempre atentos a todas as necessidades de nossos usuários, sejam eles 

alunos, professores, funcionários, pesquisadores internos ou externos e usuários associados. Nossa intenção 

é, continuamente, auxiliar e fazer o possível para atendê-los da melhor forma possível. Por este motivo, 

seguimos nos atualizando e estudando, para assim, continuarmos entregando serviços de qualidade. 

 

 

10. Diretoria Administrativa 

 

As informações abaixo referem-se às melhorias e atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2021. 

 

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

conseguimos a aprovação parcial dos projetos viários da BHTrans. Quanto ao projeto de drenagem pluvial foi 

aprovado e será executado no primeiro semestre de 2022. Devido a pandemia houve um atraso na 

liberação/aprovação do projeto da Secretaria do Meio Ambiente. 

 

2. 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.  

 

3. Tivemos a nomeação do novo Prefeito do Campus, o Pe. Washington Paranhos, a partir do 2º semestre/2021. 

 

4. Devido a pandemia, as aulas presenciais e as atividades externas continuaram suspensas, durante todo o ano 

de 2021, dando continuidade no sistema online.  

 

5. As aulas do CITEP e GRUFAJE também continuaram transmitidas online pela FAJE. 

 

6. Quanto a área administrativa as equipes retornaram as atividades presencias. 

 

7. Obedecendo ao protocolo de prevenção da COVID, foi instalado divisórias de acrílico nos balcões de 

atendimento ao público, para maior proteção aos colaboradores da FAJE. 

 

8. Durante o ano de 2021 as distribuições das cestas básicas, em prol da Campanha de Solidariedade, não 

foram interrompidas. Distribuímos em média 150 cestas mensais. Em dezembro, devido as comemorações 

natalinas, houve uma doação de 180 frangos que foram distribuídos junto com as cestas básicas. As doações 

em dinheiro foram depositadas na conta da Companhia de Jesus, exclusiva para essa finalidade.  

 



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

Menino Jesus. 

 

10. O orçamento para 2022 foi aprovado, sinalizando uma redução das despesas para esse exercício. Teremos 

um grande desafio pela frente devido a situação econômica do pais, na projeção futura da inflação. 

 

Tecnologia à Informação 

 

11. Implantação do processo de Geração automática do CENSO 2020. 

 

12. Alteração do processo de autenticação dos usuários da internet Wireless de forma automática 

13. Aquisição e instalação de webcams e headsets para colaboradores para atendimentos on-line. 

 

14. Aquisição e instalação de equipamentos para utilização nas aulas hibridas. 

 

15. Nova ferramenta de marketing implantada – Dinamize. 

 

16. Transferência de sites para ASAV – Pe. Libanio e Pe. Vaz. 

 

17. Aumento da velocidade dos links de internet da ALGAR e da Century. 

 

18. Link principal e link de contingência tiveram suas velocidades duplicadas. 

 

19. Atualização constante dos computadores dos colaboradores. 

 

20. Aquisição de câmeras para realização de transmissões dos eventos. 

 

21. Processo de implantação do Diploma Digital em andamento. 

22. Melhorias nas políticas de segurança nas contas dos usuários e dos servidores. 

 

23. Ampliação do circuito de CFTV. 

 

 

Departamento Pessoal 

 

24. A partir de 2021 ocorreu a implantação do E-Social, sistema do governo federal, para controle das 

admissões, demissões, afastamentos e demais movimentações dos colaboradores da instituição. Mensalmente 

é feito o envio dos dados gerados nas folhas de pagamento, em tempo real, trazendo confiabilidade e segurança 

nas informações enviadas para o governo. 

 

25. A partir de 2022 será implementado os dados referentes a Segurança e Medicina do Trabalho na plataforma 

do E-Social. 

 

26. O governo implantou o sistema de DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) para 

geração da guia de pagamento das contribuições previdenciárias referente à folha de pagamento e de terceiros 

(autônomos), sendo gerado a guia unificada para recolhimento. 

 

27. Em 2021 foi implementado, para todos os colaboradores, a folga aniversário “Day Off”, além da liberação 

do uso do uniforme. 

 

28. Com a programação de retorno das aulas presenciais a partir de 2022 foi fechado a parceria com o 

Restaurante Comida Mineira para explorar o fornecimento de alimentação para os colaboradores da instituição 

e alunados. 

 



29. Foi programado com a equipe de Recursos Humanos da Província, que a partir dos primeiros meses de 

2022 será feito o levantamento dos processos de Avaliação de Cargos, atendendo as reinvindicações por parte 

da CPA e PDI. Esse é o primeiro passo para futuramente dar continuidade na proposta de levantamento 

salarial, caso seja possível economicamente. 

 

Tesouraria 

 

30. Com a implantação do sistema TOTVS a partir de 2020, conseguimos avançar nos processos operados 

pelo setor, agilizando os trabalhos executados, sendo elencados no relatório do ano anterior.  

 

31. Um avanço no processo de emissão dos boletos é que as Congregações recebem uma única boleta no valor 

total das mensalidades, com a relação dos alunos que estão matriculados vinculados a Congregação.  Para o 

ano de 2022 será implementado o cadastro dos assinantes das Revistas PT e Síntese, para que possam receber 

os boletos e, a partir do pagamento identificado a renovação será atualizado no cadastro, pois temos ainda 

assinantes que fazem depósitos na conta corrente e não se identificam, dificultando o reconhecimento do 

crédito do assinante responsável. 

 

32. Em 2022 daremos continuidade na implantação do módulo Caixa, pois atualmente os lançamentos são 

feitos via sistema, pois devido a pandemia não foi possível concluir esse módulo. Além disso, será feito 

treinamento nos processos que não foram concluídos. 

 

33. Em 2021 teve início ao estudo de implantação da emissão da Nota Fiscal, referente as mensalidades de 

todos os alunos. Esse procedimento terá início a partir de fevereiro de 2022. 

 

 

11. Setor de comunicação 

 

O ano de 2021 teve início ainda mergulhado no contexto da pandemia da Covid-19. Os serviços do Setor de 

Comunicação Integrada seguiram sendo realizados em regime de revezamento entre o home-office e as 

atividades presenciais e, gradualmente, os três colaboradores voltaram a trabalhar integralmente na 

faculdade.   Podemos destacar, dentre nossas atividades e realizações: 

CRIAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE 
MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO 
DIGITAL 

Banners, posts (flyer digital) de eventos da Coord. Central de Atividades de Extensão 

Universitária,  Colóquios, Seminários, Simpósio, LIVES no Youtube etc: 86 conjuntos  

 

Cartões e convites: 6 

 
ASSESSORIA 
DE IMPRENSA 
 
 
 
 
--------------------
- 
 
 
MARKETING 
DIGITAL /  
REDES SOCIAIS 
 
 

 
Cobertura fotográfica de atividades / eventos 
 
Produção de textos para o portal “Jesuítas” e para o boletim “Breves” 
 
Contato com Assessoria de Imprensa da Arquidiocese de BH e do Regional Leste II da 
CNBB para divulgação de atividades. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Produção de textos (notícias) para o site da FAJE:  

47 notícias publicadas  

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

304 publicações no Facebook 

167 publicações no Instagram 

 



 
 
  

Gestão de posts patrocinados no Facebook e Instagram: VER ANEXO 1 
 
Gestão de marketing digital no GOOGLE (Google Ads), sobre o VESTIBULAR  
 

 
E-MAIL MARKETING:  190 modelos criados e enviados aos mailings pela Plataforma 

Dinamize 
 
Apoio na mediação de Lives realizadas pelo canal do Youtube (Graziela), e na mediação 
dos chats (toda a equipe) 
 
Atualização e manutenção do Mailing, com categorização por áreas de interesse  
                     

 
COMUNICAÇÂO 
AUDIOVISUAL 

Gravação e edição de vídeos para divulgação no Facebook, sites e Whatsapp: 
 
- Revista Perspectiva Teológica: Frei Oton da Silva Júnior, Profª Andreia Cristina  
Serrato e Maria Clara Luchetti Bingemer 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
- Mensagem do reitor para a Páscoa 
 

 
 

- Edição, publicação no canal da FAJE do Youtube  e divulgação do “Momento de 
oração”, semanalmente. 52 vídeos em 2021. Produção e conteúdo: Pe. Washington 
Paranhos SJ  
 

 
 

Mediação de eventos transmitidos pelo YouTube:  
 

-Congresso Brasileiro de Teologia Pastoral (6/05/2021) 

 
 
 
 



Campanha da Fraternidade 2021: 

 
 

 
 
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

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

totalizando cerca de 6.000 contatos  

 
Divulgação da “Palavra do Reitor”, mensalmente, para mailing da Comunidade 
Acadêmica e egressos; publicação no site da FAJE 
 
Participação como representante da FAJE (Graziela) em reuniões da Revolução 
Laudato Sí, atuando na área de comunicação (divulgação, mobilização pelas redes 
sociais) 
 
Participação de reuniões On-line com outros comunicadores das obras Jesuítas, para 
organização do Ano Inaciano 
 

 
COMUNICAÇÃO 
INTERNA 

 
Produção de comunicados sobre a pandemia e as adequações na instituição e envio à 
Comunidade Acadêmica, por listas de whatsapp e por e-mail; 
 

 
 

 
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 

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 Pe. Washington Paranhos na edição, publicação no Youtube e divulgação 
dos vídeos semanais Momento de Oração 
 



 
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 2021 
não fizemos a produção da campanha com a agência) 
 
Criação da página do vestibular no site (com apoio da TI); 
 
Gestão das postagens patrocinadas no Facebook,  Instagram e GOOGLE: ver resultados 
no ANEXO 1 
       
Período de divulgação: setembro a janeiro de 2021 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
FAJE ON-LINE 

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

Entre abril e dezembro de 2021, foram publicados 149 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 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:  10 vídeos realizados, entre março e 

novembro de 2021   ANEXO 2 
 
- Edição dos vídeos e postagem no YouTube 

- Divulgação nas redes sociais (facebook e whatsapp) 
 
PODCASTS “PASSO A PENSAR” 
 
- Em 2021, o “Passo a pensar” continuou sob responsabilidade de Francys Silvestrini e 
Lucimara Trevisan 
 

Entre março e dezembro, foram produzidos 32 podcasts, disponibilizados na 

plataforma Soubdcloud e divulgados nas redes sociais e nas linhas de transmissão e 
grupos de whatsapp 
 

 
 

 
 
Responsável pelas informações: Graziela Cruz / Coordenadora do Setor de Comunicação da FAJE –                  
                                                            Fevereiro de 2022 
                                   
______________________________________________________________________________________ 
 

ANEXO 1 
 
 

RESULTADOS DE PUBLICAÇÕES PATROCINADAS NO FACEBOOK E INSTAGRAM 

Período: 13 a 22 de outubro de 2021 
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