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RELATÓRIO ANUAL DA ‘FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA 

Referente ao Ano Acadêmico de 2018 

Esse relatório é constituído de duas partes. A primeira é dedicada à fala do 

Reitor na abertura do ano acadêmico 2019. A segunda retoma, de forma abreviada (mais 

abreviada que nos anos anteriores), as diversas atividades da FAJE em 2018.  

I. Fala do Reitor 

Gostaria de iniciar este ato acadêmico dando as boas vindas a todos e todas: 

professores, professoras, alunos, alunas, membros do corpo técnico-administrativo, 

formadores, convidadas e convidadas. Após termos dado graças a Deus na eucaristia, 

gostaria aqui de mencionar alguns pontos importantes do ano que se inicia, alguns dos 

quais já mencionei nas jornadas de integração, além de recordar algumas atividades 

relevantes do ano que passou, para que juntos continuemos construindo esta Faculdade. 

1. Descortinando o ano de 2019 

Amanhã, dia 12 de março, a Faculdade Eclesiástica de Teologia do Centro de 

Estudos Superiores da Companhia de Jesus, que constitui o Departamento de Teologia 

da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, completa 70 anos de reconhecimento pela 

Santa Sé. Como apresentei na mensagem do Reitor que abre o Ano Acadêmico de 2019, 

foi no dia 12/03/1949 que a Sagrada Congregação de Seminários e Estudos 

Universitários, autorizou o então Colégio Cristo Rei, em São Leopoldo, RS, a conferir 

graus acadêmicos em nome da Santa Sé. Nesses 70 anos muitas pessoas passaram pela 

faculdade, tanto em São Leopoldo quanto em Belo Horizonte. O primeiro sentimento 

que esta data suscita em mim, e gostaria que suscitasse em todos nós, é o da ação de 

graças por “tanto bem recebido” e “realizado” no decorrer desses anos. Esse movimento 

de “trazer à memória os bens recebidos”, é proposto por Santo Inácio na contemplação 

para alcançar amor, no final dos Exercícios Espirituais, que leva o exercitante a dizer: 

“Tomai, Senhor e recebei”. É interessante que o dar graças aí proposto culmine num 

reconhecimento de que tudo o que se é e tudo o que se fez vem de Deus e a Deus é 

devolvido, para que os dons recebidos frutifiquem ainda mais. Essa, penso, deve ser a 

perspectiva de nossa comemoração dos 70 anos da Faculdade Eclesiástica de Teologia. 

E junto com esta comemoração, vamos também agradecer pelos 50 anos da Revista 

Perspectiva Teológica, que acompanha grande parte da história da própria Faculdade de 

Teologia. Vocês provavelmente estão se perguntando sobre quando será a festa. Os que 

conhecem bem os jesuítas sabem que não gostamos muito de “confetes” e “serpentinas” 

sobre nós mesmos. Mesmo assim, aproveitaremos uma das noites do simpósio, no dia 3 

de outubro, para um ato solene comemorativo dessas duas festas teológicas deste ano. 

“Não só de memória vive nossa faculdade”, mas também de reflexão e de 

presença ativa no tempo e no espaço. E a questão sobre a qual nos debruçaremos neste 

ano, e constitui o tema do XV Simpósio Filosófico-Teológico da Faculdade, é 

“Humanismo em tempos sombrios: tradições, cenários e perspectivas”. Quem 
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acompanha “Nós humanos” e “Passo a pensar”, já começou a refletir sobre esta questão 

candente de nosso tempo. Num cenário nacional marcado por uma profunda crise ética, 

política, social, cultural e religiosa, o retorno a um dos temas fundadores de nossa 

civilização é mais que necessário.  

Sem relação direta com o simpósio, mas fazendo parte de um dos temas 

importantes de 2019, propostos pela Igreja com o sínodo da Amazônia, e que constitui o 

tema da aula inaugural deste ano, a Amazônia estará também no centro de nossas 

reflexões no final de outubro, quando as instituições da Companhia de Jesus de Belo 

Horizonte abrigarão, em parceria com o Observatório Socioambiental Dom Luciano 

Mendes de Almeida (OLMA), a IV Semana de Estudos Amazônicos (SEMEA). 

Além das comemorações e do simpósio, em 2019 teremos a importante visita do 

MEC para o recredenciamento da Faculdade. Desde 2018 temos preparado este 

importante momento, que já foi marcado para os dias 24-26 de abril1. Convoco toda a 

comunidade acadêmica a assumir responsavelmente o que diz respeito a cada aspecto da 

avaliação. Desde já, agradeço aos que têm ajudado na preparação da visita, elaborando 

relatórios, recolhendo documentos, atualizando normativas, trabalhando nas reformas. 

2. Voltando a 2018 

Além de olhar para frente, gostaria de convidar toda a comunidade acadêmica a 

uma breve retrospectiva das principais ações realizadas em 2018, algumas ligadas a 

melhorias na infraestrutura da FAJE, outras às diversas atividades de cunho acadêmico. 

Com relação à infraestrutura, é importante observar que grande parte do que foi 

realizado estava previsto no Plano Diretor, elaborado na gestão do Pe. Álvaro Pimentel. 

Em 2018, além de separar a parte acadêmica da parte residencial, embora os professores 

ainda continuem morando no campus em 2019, foram feitas obras no bloco 19 (Dom 

Oscar Romero), preparando-o para abrigar uma hospedaria e gabinetes para professores, 

e no bloco 2 (Padre Libanio), com a reforma dos banheiros, adaptação de todo o prédio 

para portadores de necessidades especiais, instalação de ar condicionado nas salas. O 

bloco administrativo também foi adaptado para portadores de necessidades especiais. 

Foram criados ainda, no decorrer do ano, dois Grupos de Trabalho para discutir o 

projeto de construção da futura biblioteca e do Centro Cultural Santo Inácio. Algumas 

das obras acima realizadas visavam atender às exigências do Ministério da Educação, 

mas também às solicitações oriundas do processo avaliativo realizado pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). Agradeço aos membros da Comissão pela excelente 

parceria e peço a todos os seguimentos da comunidade acadêmica que participem 

ativamente dos processos avaliativos, não só do ponto de vista da infraestrutura, mas 

também da questão didático-pedagógica. Sem essa participação não avançaremos mais.  

Além de investir na infraestrutura, em 2018 foram criados dois pequenos 

projetos visando uma maior inserção da Faculdade na mídia digital: “Nós humanos” e 

                                                             
1 A visita foi depois adiada para o segundo semestre. 
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“Passo a pensar”. Agradeço aos que têm colaborado na realização desse projeto, os 

docentes que participam e a equipe do setor de comunicação. Lembro-lhes que eles 

encarnam nosso desejo de maior presença na rede, que tem se tornado um campo 

fecundo de difusão de ideias, e nem sempre tem sido utilizada para formar pessoas com 

senso crítico, mas meros difusores de preconceitos e ideologias que exacerbam a 

violência em nosso mundo. Está em curso a criação de uma plataforma digital para a 

FAJE oferecer cursos em EAD, difundindo o rico pensamento que é aqui elaborado.  

Outra iniciativa digna de nota em 2018 foi o projeto de um novo MINTER, entre 

o Programa de Pós-Graduação em Teologia da FAJE e a Faculdade de Teologia da 

Arquidiocese de Brasília (FATEO). Após homologação, fez-se o processo seletivo, com 

a aprovação de 16 dos 19 candidatos, e início das atividades em fevereiro aqui na FAJE. 

Também é importante enfatizar o crescimento das atividades do Núcleo de 

Extensão e Especialização, com ofertas de minicursos na área da filosofia e da teologia, 

cursos de línguas, ajuda na realização de eventos dos grupos de pesquisa dos Programas 

de pós-graduação da filosofia e da teologia, sem contar o processo de criação e o 

acompanhamento dos cursos de especialização em juventude, liturgia, acompanhamento 

espiritual e coordenação pastoral que estão sob sua responsabilidade. Esse crescimento 

tem levado a Faculdade a pensar no possível desdobramento do Núcleo, com uma 

coordenação que acompanharia as atividades da extensão e outra, as da especialização.  

Com a ajuda da CPA e das coordenações dos dois Programas de Pós-Graduação, 

iniciou-se em 2018 o acompanhamento mais sistemático dos egressos da Faculdade. Foi 

enviado para cada um que aqui estudou nos últimos 10 anos um formulário sobre sua 

situação presente e sobre a avaliação que fazem dos estudos realizados na Faculdade. 

Será criada, em 2019, uma aba no Portal da Faculdade para que os egressos possam se 

cadastrar. Serão também propostas atividades específicas para egressos, como um 

seminário anual, filosófico-teológico, e atividades de encontro e congraçamento. 

Gostaria ainda de mencionar o XIV Simpósio Filosófico-Teológico, realizado 

em 2018, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da 

PUC Minas, que refletiu sobre o diálogo intercultural e inter-religioso no centenário de 

Raimon Panikkar, momento rico de discussões num tempo marcado por polarizações e 

ausência de diálogo. Gostaria de mencionar os concertos realizados pelo projeto FAJE 

Cultura, que educaram nossos sentidos à beleza da música, além das duas cerimônias 

acadêmicas que nos reuniram por ocasião dos 80 anos do Padre Francisco Taborda e da 

outorga do título de doutor honoris causa ao Professor Luis Alberto Gomes de Souza.  

Muitas outras atividades seriam dignas de nota, mas é impossível nomeá-las 

aqui. Convido-os (as) a lerem o rico relatório elaborado pelos diversos setores da FAJE 

que se segue. Agradeço de coração o espírito de colaboração que existe entre nós. 

Desejo a todos e todas um excelente 2019, feito de crescimento no “amor à sabedoria”, 

objeto específico da filosofia, e de “inteligência da fé”, objeto específico da teologia. 
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II. Relatório das atividades realizadas no diversos setores em 2018 

1. Reitoria 

A Reitoria esteve envolvida em vários processos no decorrer de 2018. Dentre as 

decisões tomadas pelo novo Reitor, assim que assumiu a nova função, destacam-se as 

seguintes nomeações: 1) para a direção dos departamentos de filosofia, o Prof. Eltom 

Ribeiro, para a direção do departamento de teologia o Prof. Jaldemir Vitório; 2) para as 

coordenações dos cursos de pós-graduação em filosofia, a Profa. Cláudia Maria Rocha, 

e de teologia, o Prof. Élio Gasda, tendo como adjunto o Prof. Luiz Sureki; 3) para a 

direção da biblioteca, o Prof. Paulo Cesar Barros; 4) para a ouvidoria, o Prof. Rivaldave 

Paz; 5) a secretaria geral, com a demissão do Sr. Celso Messias em dezembro de 2017, 

foi assumida pela Sra. Rejane Csenger até julho de 2018, quando a Sra. Dorian Gray, 

até então secretária do Reitor, foi nomeada Secretária Geral; 5) para a secretaria da 

reitoria foi contratada a Sra. Juliana Guilherme; 6) como prefeito do campus assumiu o 

Prof. Washington Paranhos. 

O novo reitor deu seguimento ao acompanhamento dos processos relacionados 

ao Plano Diretor: 1) acompanhamento da empresa encarregada do EIV (Estudo de 

Impacto de Vizinhança), necessário para o alvará de construção; 2) contratação da 

empresa escolhida para as reformas do Bloco 19 (Referencial); 3) acompanhamento do 

processo de reforma, iniciado em julho de 2018; 4) decisão de iniciar as reformas dos 

banheiros do Bloco Libanio, adaptando-os às normas para edifícios que abrigam 

atividades de educação superior. As obras ocuparam todo o segundo semestre, com 

conclusão prevista para fevereiro de 2019. Em todo esse processo contou com a 

presença ativa da administradora da FAJE, Sra. Edna do Carmo, e com a assessoria do 

engenheiro Roberto Dalla Negra. 

O processo de incorporação da FAJE à ANEAS, iniciado nos anos anteriores, 

com o projeto Sinergia, teve novos desdobramentos. Como a ANEAS, que deveria 

abrigar a FAJE como mantenedora no processo de incorporação, não possui nenhuma 

instituição universitária, a reitoria sugeriu que a FAJE fosse então incorporada à ASAV, 

que já é mantenedora da Unisinos. A proposta foi aceita pela administração da Província 

jesuíta do Brasil, e ao longo do ano foram dados vários passos na direção de preparar a 

FAJE para no futuro ser mantida pela ASAV. O primeiro passo, contudo, será limitado 

à migração dos vários sistemas e processos da instituição para a ASAV, uma vez que a 

AJEAS, atual mantenedora, tem que fechar todas as suas pendências antes da migração. 

A reitoria acompanhou também a comissão organizadora do XIV Simpósio 

Internacional Filosófico-Teológico, feito em parceria com o PPG de Ciências da 

Religião da PUC Minas. Além das reuniões para fechar a proposta, contatos com 

conferencistas e professores que ofereceriam seminários, a reitoria também elaborou 

projetos para a CAPES, CNPq e FAPEMIG, para captação de recursos. Contou também 

com o apoio da Fundação Vivarium, que divulga o pensamento de Raimon Panikkar. O 
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Simpósio contou com uma presença expressiva de participantes. Após sua realização, a 

reitoria acompanhou a revisão e editoração dos Anais e a prestação de contas. 

A FAJE foi convidada para o congresso “Transforming our world together”, 

realizado em Bilbao, Espanha, entre os dias 8-12 e julho, no qual foi oficialmente criada 

a International Association of Jesuits Universities (IAJU). O Reitor participou desse 

congresso, no qual interveio o Superior Geral da Companhia, Pe. Arturo Sosa, SJ. Nos 

dias que se seguiram ao Congresso, foi realizada a assembleia da Asociación de las 

Universidades confiadas à la Compañia de Jesús en América Latina (AUSJAL), na qual 

foram discutidas questões da associação, seu planejamento estratégico para os próximos 

anos, as cotas de contribuição para funcionamento, projetos em andamento. 

A reitoria, junto com a Secretaria Geral, as secretarias e coordenações dos cursos 

também acompanhou as discussões e decisões relacionadas ao calendário da Copa 2018.  

O processo de operacionalização do Planejamento Estratégico (PE) também teve 

atenção especial da reitoria, sobretudo no primeiro semestre. Nesse processo, dentre as 

ações previstas no PE, se encontrava a inserção da Faculdade nas mídias digitais. Com 

um grupo, o Reitor acompanhou a criação do que ficou definido como “Faje Online”. 

Inicialmente, três atividades principais serão desenvolvidas e colocas nas mídias 

digitais: 1) o Projeto Nós Humanos, pequenos vídeos com conteúdos formativos sobre 

temas importantes em discussão na Faculdade, sobretudo os relacionados ao tema do 

Simpósio Filosófico-Teológico; 2) Passo a Pensar, Podcasts com leitura de pequenos 

textos relacionados com os temas abordados por Nós Humanos, algumas questões para 

reflexão; 3) Gravação de conferências realizadas na FAJE e disponibilização das 

mesmas no canal Youtube da Faculdade. Os três projetos tiveram início no 2º semestre. 

O Reitor participou da reunião do Fórum das Instituições Ensino Superior dos 

jesuítas no Brasil, realizada em Porto Alegre, com a presença de todos os reitores das 

IES jesuítas. Além de apresentar a situação de cada IES, foram discutidos temas 

relacionados à inserção das novas gerações dos jesuítas no seio dessas instituições. 

A Rede Jesuíta de Educação (RJE), composta por 17 unidades de educação 

básica em vários estados do Brasil, solicitou à Faculdade uma parceria na área da 

formação contemplando três âmbitos: 1) um curso de extensão para todos os 

colaboradores das unidades na área da “Identidade e Missão da Educação Jesuíta”; 2) 

um curso de atualização para colaboradores acadêmicos da Rede na área da “Cidadania 

Global”; 3) uma assessoria ao Grupo de Trabalho da Rede que discute a questão do 

currículo em relação com o Ensino Religioso e a Pastoral nas unidades da Rede. O 

Reitor, junto com o Coordenador do Núcleo de Extensão e Especialização, o Diretor do 

Departamento de Filosofia, e alguns professores, elaboraram três propostas em resposta 

às solicitações da Rede: 1) um curso de extensão denominado “Identidade e Missão 

Jesuíta”, de 45 horas, que poderia ser oferecido a partir de 2019, sobretudo por docentes 

da Teologia, mas que depois ficou para ser oferecido a partir de 2021; 2) um curso 
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atualização, denominado “Cidadãos para o mundo”, inicialmente pensado em 45 horas, 

mas, após diálogo com os parceiros da Rede, definido para 100 horas, a ser iniciado em 

2020, mas definido para começar já em 2019; 3) uma assessoria que implicaria um 

mapeamento do atual estado da questão do Ensino Religioso e da Pastoral nos colégios 

jesuítas do Brasil. O mapeamento começou em 2018, e foi definida a realização de dois 

seminários com colaboradores do Ensino Religioso e da Pastoral, no decorrer de 2019.   

Foi assinado, pela Reitoria, convênio com a Fundação José Fernandes de Araújo, 

que tornará possível a concessão de bolsas dessa fundação a alunos da FAJE. 

A partir de julho de 2018, com a continuidade, no sistema E-Mec, do pedido de 

recredenciamento da FAJE junto ao MEC, foram dados os seguintes passos na 

preparação da visita: 1) estudo do “Instrumento de Avaliação Institucional Externa 

(Presencial e a Distância)” pelas principais lideranças da Faculdade; 2) levando em 

conta a defasagem de muitos aspectos do Regimento da FAJE, foi realizada sua revisão, 

com a inserção de vários elementos ausentes, discussão e aprovação pela Congregação 

da FAJE, em convocação extraordinária. A partir da atualização do Regimento, foram 

também atualizados os Regulamentos dos Departamentos; 3) atualização do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade, também defasado em algumas 

informações a partir da revisão do Regimento da FAJE. A atualização do PDI teve 

impacto na atualização do Projeto Pedagógico Institucional, que, por sua vez, impactou 

a atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 4) preenchimento do Formulário 

Eletrônico, cujas informações servirão de base para a visita da comissão externa de 

avaliação; 5) elaboração de várias portarias, protocolos, estabelecendo ou atualizando 

políticas diversas da Instituição, como as políticas acadêmicas, as políticas de gestão, 

normas de uso dos vários ambientes; 6) adaptação dos espaços da Faculdade à lei de 

acessibilidade. Isso já tinha sido feito em 2006, mas novas normas foram desde então 

aprovadas. Como a Faculdade estava fazendo uma intervenção importante em seus 

espaços, com o processo de implementação do Plano Diretor, aproveitou-se então da 

ocasião para adaptar os espaços à lei de acessibilidade.  

Além de acompanhar todo esse processo, a Reitoria propôs a outorga do título de 

Doutor Honoris Causa ao Prof. Luis Alberto Gomes de Souza, sociólogo católico 

importante na história do Brasil da segunda metade do século XX. Aprovada pela 

Congregação, a cerimônia de outorga ocorreu no segundo semestre. Também ocorreu 

no segundo semestre uma comemoração acadêmica por ocasião dos 80 anos do Prof. 

Francisco Taborda, no decorrer da qual foi lançado um livro em homenagem a ele. A 

Reitoria propôs ainda que, por ocasião dos 70 anos de aprovação da Faculdade 

Eclesiástica de Teologia, em 2019, e de 50 anos da revista Perspectiva Teológica, fosse 

feita uma cerimônia acadêmica, com lançamento de um livro. Além dessas festividades, 

o Diretor do Departamento, Prof. Jaldemir Vitório, comemorará 70 anos, ocasião para 

comemoração e outorga do título de Professor Emérito, a ser encaminhada em 2019. 
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A reitoria criou quatro Grupos de Trabalho (GTs), que deverão acompanhar e 

propor projetos para as seguintes projetos: 1) o novo edifício da Biblioteca Padre Vaz, 

coordenado pelo Diretor da Biblioteca, Prof. Paulo Cesar Barros; 2) o Centro Cultural 

Santo Inácio, para adaptação dos espaços do Auditório Dom Luciano Mendes de 

Almeida em um centro cultural, a ser coordenado pelo Prof. Jaldemir Vitório; 3) a 

criação de uma plataforma para Ensino a Distância, coordenada pelo coordenador do 

NEE, Rodrigo Ladeira; 4) a criação de uma comissão de captação de recursos, a ser 

coordenada pelo Reitor e pela Administradora.  

A Reitoria acompanhou também a elaboração do Ano Acadêmico 2019, a 

reunião de orçamento organizada pelo Administrador da Província Jesuíta do Brasil. 

Aprovou, com a anuência da Consulta, a doação, para a PUC Rio, das duplicatas da 

coleção Migne. Encaminhou o processo de atualização dos Estatutos do Centro de 

Estudos Superiores da Companhia de Jesus (CES), a ser aprovada pela Congregação do 

CES e enviada à Congregação da Educação Católica até dezembro de 2019. 

2. Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa 

A Coordenação acompanhou em 2018 os seguintes processos: 1) preenchimento 

do Coleta Sucupira junto aos coordenadores dos dois Programas e à secretaria da pós; 2) 

acompanhamento do processo de implementação das bolsas FAPEMIG e CAPES; 3) 

acompanhamento dos processos cotidianos da Secretaria da Pós, sobretudo no contato 

com egressos, uma vez que no segundo semestre buscou-se avançar na criação de uma 

política de egressos; 4) acompanhamento do PIBIC FAPEMIG, CNPq e Voluntário, 

enquanto representante institucional frente às agências; 5) acompanhamento das 

atividades da Cátedra Dom Luciano Mendes de Almeida, que tem apoiado alguns 

eventos, sobretudo os dos Grupos de Pesquisa diretamente ligados ao PPG de Teologia. 

3. Departamento de Filosofia 

Participação do Diretor do departamento no "Encontro Latino Americano sobre 

a Veritatis Gaudium", organizado pela Congregação de Institutos Católicos na Pontifícia 

Universidade Javeriana, em Bogotá, Colômbia, nos dias 6 e 7 de novembro de 2018. 

1. Curso de Humanidades: 

- É um curso propedêutico para a filosofia. 

- Previsão para 2019: 7 alunos. 

- Neste ano tivemos várias conversas para melhorar a formação dos alunos. Duas 

mudanças foram implementadas: (1) Aumento da carga horária do curso de "Linguagem 

e argumentação" para abranger melhor as questões de gramática da língua portuguesa. 

(2) Mudança do curso de "Artes e conhecimento" para "História da arte". 

2. Curso de Filosofia: 

- Número de formandos neste ano: 14. 
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- Previsão de alunos para o próximo ano: aproximadamente 19. 

- Aumento no número de alunos participando da iniciação científica e dos vários 

grupos de pesquisa da faculdade. 

- Rearticulação do curso de licenciatura em filosofia. Para adequação às normas 

do Ministério da educação, a partir de 2019, todas as aulas de licenciatura serão no 

período da manhã. O curso terá 4 anos de duração. 

- Desafios: (1) aumentar o número de alunos, especialmente, na licenciatura; (2) 

Acompanhar mais de perto os alunos nas necessidades pedagógicas.  

3. Curso de Mestrado em Filosofia: 

- Professora Cláudia Oliveira assumiu no segundo semestre de 2018 como 

coordenadora do programa. 

- No ano de 2018, sete alunos defenderam suas dissertações. 

- Processo de seleção para 2019: abrimos 15 vagas, tivemos 12 candidatos, 10 

foram aprovados. Vamos abrir novo edital para as vagas remanescentes em janeiro de 

2019. 

- Professores e alunos participaram da reunião da ANPOF em Vitória - ES. Dos 

4 alunos que apresentaram trabalhos, 2 foram com ajuda financeira da FAJE. 

- Grande empenho de todos os professores em melhorar a nota da avaliação do 

programa para o próximo período avaliativo de 2017-2020. Nosso problema, nas 

avaliações da CAPES, é o baixo índice de publicação dos professores da pós-graduação. 

Precisamos melhorar as publicações e a participação em atividades, especialmente, 

internacionais. 

- Tivemos um grande número de atividades de extensão organizado pelos 

professores do programa - ver atividades do Núcleo de Extensão. 

- Desafios: aumentar nota da avaliação do programa junto à CAPES, e aumentar 

o número de alunos na pós-graduação. 

4. Departamento de Teologia 

Dados sobre 2018: 

Implementação dos convênios intra-jesuíticos com a Rede Jesuíta de Educação 

(formação teológica do pessoal dos colégios jesuítas) e com o Magis Brasil (programas 

de formação da juventude). 

Realização de estudos em vista da implementação de um EAD em Teologia. 

Implementação do MINTER em Convênio com a Faculdade de Teologia 

(FATEO)-Brasília. 
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Indexação da Perspectiva Teológica na SCOPUS e na Web of Sciences. 

Encaminhamento da indexação na Scielo e no Journal of Citations Report. 

Disponibilização online do novo Portal da Perspectiva Teológica, para 

internacionalização do periódico. 

Escolha do Curso de Teologia da FAJE para a formação dos estudantes 

dominicanos e escolápios e outras congregações e considerável aumento de alunos 

estrangeiros. 

Participação de todos os alunos concluintes do Curso de Teologia no ENADE. 

5. Administração 

Em agosto/2018 tivemos o reforço da equipe administrativa com a contratação 

do Prefeito do Campus, Pe. Washington da Silva Paranhos, responsável pela 

Coordenação da equipe de Manutenção e Serviços Gerais e acompanhamento de toda a 

infraestrutura do Campus da FAJE; 

Em novembro/2018 tivemos a contratação da Psicopedagoga, para dar 

atendimento à toda comunidade acadêmica; 

Reunião uma vez por semestre, envolvendo toda equipe de colaboradores, com a 

participação de profissionais especializados em temas para o crescimento pessoal e 

profissional;  

Disponibilização e implementação do Portal do Professor, com recursos como o 

Diário online, no qual o professor realiza os lançamentos de notas e faltas, plano de 

aula, além da consulta aos dados dos alunos, inclusive com foto, facilitando a 

identificação e a interação com o discente; 

O portal da Faculdade Jesuíta foi atualizado em 2018 com recursos como: 

certificação digital e suas principais informações da IES em três línguas: português, 

espanhol e inglês;  

Instalação na sala dos professores de computadores com acesso à internet, além 

de webcans como recurso e apoio às atividades educacionais.  

Infraestrutura 

Em julho de 2018 teve início, sob nova direção, as atividades do Restaurante e 

Lanchonete Tia Maura, fornecendo lanches e refeições para a comunidade acadêmica e 

entorno;  

Criação do espaço de resíduos sólidos, para armazenamento dos lixos, com 

recipientes apropriados para cada tipo de resíduo. Estamos em contato com a 

Cooperativa Rede Sol para firmar convênio em 2019 na retirada dos lixos para 

reciclagem. Essa retirada será periódica, determinada no convênio;  
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Instalação de bebedouro para atender NE nas dependências da FAJE, prédio da 

Administração, prédio Dom Helder Câmera e prédio das aulas no bloco Pe. Libanio;  

Demarcação da vaga de deficiente no estacionamento próximo ao prédio das 

aulas, bloco Pe. Libanio;  

No final de dezembro de 2018, teve início a instalação do piso tátil nas 

principais dependências do Campus;  

Iniciamos a reforma da infraestrutura do bloco São Oscar Romero, melhorando 

os gabinetes dos professores e criando um novo espaço de Hospedaria, a ser inaugurada 

em fevereiro/2019. Esse espaço foi reformado pela Província BRA, que arcou com 

todos os custos da reforma, e aquisição de utensílios eletrodomésticos, além de 

recebermos todo o mobiliário, roupas de cama, banho, luminárias, e vários utensílios 

enviados da desativação do Centro Santa Fé - SP;  

No prédio das aulas, Bloco Pe. Libanio, ocorreu:  

- Instalação de novas cortinas em todas as salas de aulas;  

- A reforma dos banheiros, com a criação do banheiro Familiar e de 

Necessidades Especiais, incluindo a instalação de um fraldário no mesmo espaço;  

- Criação de depósito próximo ao banheiro masculino; 

Entrada na PBH, dos projetos do Plano Diretor para liberação do EIV (Estudos 

Impacto da Vizinhança). Estamos aguardando a análise ser liberada para visita dos 

técnicos;  

Reforma da sala da Administração, com a criação de uma sala de reunião; 

Reforma da sala da TI, dando maior comodidade e espaço para o atendimento a 

comunidade acadêmica;  

Disponibilização de uma sala de Atendimento, no 1º andar do bloco da 

Administração;  

Adaptação das portas e balcões das principais salas para atendimento a 

Comunidade Acadêmica;  

6. Secretaria Geral  
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Nos primeiros cinco meses, a Secretaria Geral esteve atenta ao atendimento às 

demandas prioritárias e emergenciais.  

 Produção e encaminhamento do censo superior da educação ao 

INEP; 

 Otimizar o trabalho nas secretarias, disponibilizando declarações 

no portal; diário online a partir de 2018/2; e criação de projeto para 

implantar a rematrícula online em 2019;  

 Preparação do Simpósio Internacional (finalização do Projeto 

junto aos órgãos de fomento – FAPEMIG – CAPES CNPq, logística – 

cooperação de todos os setores da IES – coordenação de todo o aparato 

documental e físico para que o evento) – 03 a 5 outubro; 

 Acompanhamento do Sinergia - modificado com a mudança para 

ASAV – julho; 

 Processo de recredenciamento em andamento - Coordenação e 

Preparação de todos os documentos que precisaram ser modificados e dos 

que ainda não tinham sido feitos, além da verificação dos existentes 

(Regimento – PDI – Normas de funcionamento de locais e serviços, políticas 

para pessoal técnico-administrativo, atas de Colegiado, NDE dos Cursos); 

 Treinamento em São Paulo sobre o enquadramento de cursos no 

sistema e-Mec;  

 Acompanhamento do ENADE 2018 Teologia: enquadramento de 

cursos no EMEC e inscrição dos alunos ingressantes e concluinte de 

Teologia para o ENADE. Trabalho de conscientização e preparação dos 

alunos. Todos presentes no dia 25/11 quando ocorreu a prova;  

 Preenchimento, em contato com os setores da Faculdade, do 

Formulário Eletrônico – 06/08 a 05/09 – Documento mais importante para o 

processo de avaliação, pois engloba todos os itens para a leitura dos 

avaliadores – quando chegam, eles têm uma primeira visão da instituição; 

 Reuniões de CPA e DACP;  

 Campanha de Responsabilidade Social da ABMES – Inscrição do 

curso Recepcionistas de Eventos para portadores de deficiência – parceria 

FAJE/PRONATEC, o curso pré-vestibular GRUFAJE e a campanha de 

doações para os refugiados da Venezuela que estão em RORAIMA;  

 Assinatura do Termo Aditivo para bolsas do Prouni no 1º 

semestre de 2019, com dados financeiros e matriculas de alunos; 

 Leitura e aprofundamento de estudos da Legislação de Diplomas 

Portaria 1095 de 25/10/2018, com as novas regras envolvendo as escolas e a 

entidade registradora – evitar fraudes – extrato de publicação no DOU – 

prazos menores; 
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 Reuniões virtuais com grupos de trabalho de Procurador 

Institucional – ANEC; 

 Preparação do sistema para o CENSO 2019 – que deve ser 

finalizado em abril de 2019; 

 Leitura da legislação publicada pelo MEC e secretarias afins.  

7. Diretoria de Assuntos Comunitários e Pastorais 

A DACP esteve envolvida na organização e acompanhamento das seguintes 

atividades: 

 Criação do Coral José de Anchieta, sob o comando do Regente 

Mauro Dell´Isola; 

 Concerto de Quaresma, em 22/março, com três Lições das Trevas, 

de François Couperin, com cravista e cantores; 

 Concerto Espírito e Tradição, em 02/outubro, com quarteto de 

cordas da Filarmônica de Minas Gerais; 

 Promoção do Retiro Quaresmal e dos Encontros mensais de 

Espiritualidade, para abordagem de tópicos da Espiritualidade Inaciana. 

 Apoio às iniciativas dos centros acadêmicos CATA e CALMA, 

para integração dos vários segmentos da comunidade acadêmica; 

 Acompanhamento das atividades do GRUFAJE, curso noturno 

gratuito de Pré-Enem, e empenho para a efetivação da AGRAPE – 

Associação de Apoio aos Grupos Alternativos de Pré-Enem, com o registro 

dos Estatutos; 

 Promoção do encontro do Reitor com uma representação 

ampliada do corpo discente;  

 Apoio à Ação de Responsabilidade Social, coordenada pelos 

participantes do Espaço MAGIS+, com coleta de doações para os migrantes 

venezuelanos em Roraima;  

 Apoio aos encontros semestrais dos funcionários da FAJE.  

8. Biblioteca Padre Vaz 

A Biblioteca Padre Vaz, em 2018, colocou à disposição de seus alunos, 

professores e pesquisadores, um acervo de mais de 267 mil exemplares entre (livros, 

periódicos, teses e dissertações etc.). Esses exemplares estão cadastrados nas áreas de 

Filosofia, Teologia e áreas afins. A aquisição do acervo bibliográfico foi feita, com 

recursos institucionais, com apoio da Adveniat, uma Instituição da Conferência dos 

Bispos da Igreja Católica da Alemanha. Outro apoio importante para aquisição de livros 

veio através da FAPEMIG, por meio do projeto da Pós-graduação.  

Em 2018 foram oferecidos os seguintes serviços de apoio aos usuários; 
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 Visitas orientadas ao acervo com treinamentos para pesquisa no 

sistema da Biblioteca;  

 Treinamentos grupais e individuais para uso do Portal Capes;  

 Treinamentos para pesquisas nas bases de dados e E-books;  

 Atendimentos aos alunos, pelo SOM: serviço de orientação 

metodológico; 

 Orientações sobre o uso das normas da ABNT;  

Além desses serviços, a Biblioteca realizou as seguintes atividades: 

 Confecção de fichas catalográficas para teses, dissertações e 

monografias; 

 10 exposições de novas aquisições de livros e 42 exposições de 

novos fascículos de periódicos; 

 Revisões dos conteúdos da Biblioteca para o novo site 

institucional. 

Foram feitas mais de 131.000 consultas online às bases da Biblioteca e 

realizados 32.933 empréstimos domiciliares.  

A Biblioteca ofereceu ainda, alguns serviços técnicos, necessários às atividades 

de ensino e pesquisa. Dentre esses serviços se destacam: 

 A indexação de mais de 1.200 artigos de periódicos na base de 

dados Scrib, base com mais de 76 mil artigos disponíveis para pesquisas;  

 Indexação de 2.717 sumários de periódicos na base Katal, base 

com mais de 149 mil fascículos de periódicos e mais de 42 mil sumários para 

pesquisas;  

 Catalogação de mais de 1.900 (livros, teses e dissertações, 

DVD´s, CD´s) na base Livri, base com mais de 115 mil exemplares para 

consulta.  

Em 2018, alguns serviços técnicos e administrativos foram necessários para 

garantir a atualização do acervo bibliográfico: 

 Foram acompanhados, recebidos e ou cobrados 369 títulos de 

Periódicos em permutas com as Publicações Síntese e Perspectiva 

Teológica;  

 Foram cobrados 62 títulos de periódicos internacionais assinados 

através da Ebsco e Casalini Libri;  

 Foram doados 336 volumes duplicados, da Patrologia Migne 

Latina e Grega à PUC do Rio.  

Para melhorar as condições de estudos, em 2018: 
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 Foram instaladas novas baias para estudos individuais no acervo 

geral;  

 Foram instaladas luminárias nas baias;  

 Pensando na importância da acessibilidade, foram instalados pisos 

táteis, nos acessos à portaria, salão de estudos e sala de computadores. 

Em 2018, as Bibliotecárias continuaram participando da AUSJAL (Associação das 

Universidades confiada a Companhia de Jesus na América Latina), rede integrada por 27 

Universidades, com o propósito de elevar os trabalhos colaborativos. Dois importantes projetos 

estão em andamento nessa associação: o primeiro é o Projeto de compras consorciadas de bases 

de dados académicas e E-books, e o segundo é o Projeto de Repositório Digital Institucional da 

AUSJAL. A participação das bibliotecárias da FAJE aconteceu através de áudio-conferências, 

para trabalhos referentes aos dois projetos. Essa parceria permitiu avanços nas aquisições, via 

AUSJAL, de algumas bases de dados tanto da área filosófica e teológica, como também de 

áreas afins. As bases de dados já adquiridas são: ERIC, Educational Resource Information 

Center, para área de educação; SocINDEX with Full Text, área de Sociologia, Legal Colletion, 

área do direito; GreenFile – Plus - Meio ambiente - ecologia e Religion and Philosophy 

Collection, área de filosofia e teologia. Estas bases estão totalmente disponíveis para pesquisas 

e downloads dos alunos, pelo site da Biblioteca.  

Quanto ao segundo projeto, o objetivo é o desenvolvimento do repositório digital da 

AUSJAL, para aumentar a visibilidade da produção acadêmica das instituições membros da 

rede.  

A biblioteca trabalhou bastante em outros projetos, diretamente ligados à FAJE: o 

Projeto do Memorial do Pe Vaz; o Projeto do Memorial do Padre Libanio e o Projeto de 

indexação dos periódicos em bases de dados nacionais e internacionais. Para esse último 

projeto, a biblioteca ofereceu apoio técnico às publicações Síntese: Revista de Filosofia e 

Perspectiva Teológica, sobre normalizações e adequações das revistas às exigências das 

agências de indexação. Em 2018, a Perspectiva Teológica foi indexada em importantes bases 

de dados, na Open Academic Journals Index – OAJI.NET;  no índice Art Humanities, da Base 

ISI – Wos - WEB OF SCIENCE,  no Portal: OASISBR (do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia – IBICT). No Portal Livre, no Catalogo Coletivo do Reino Unido, 

Suncat, no Catálogo Global Resources Network, dos EUA e na Base de dados Scopus, a maior 

base de citação do mundo.  

Em fevereiro de 2018, as bibliotecárias e a estagiária participaram da webinar “A 

biblioteca universitária e os novos instrumentos de avaliação (MEC/INEP) ”. A bibliotecária 

coordenadora participou dos cursos da ABEC MEETING 2018, no período de 11 a 14 de 

setembro, com o tema Future Scenarios for Scientific Publishing. Neste evento participou do 

curso “Fator de Impacto: Promovendo erro zero nas métricas de seu periódico.  

Estas atividades foram importantes para os trabalhos técnicos da Revista Perspectiva 

Teológica. Participou ainda das palestras: 1). Política editorial: a personalidade de uma revista, 
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apresentada por Piotr Trzesniak – UFPE; 2) Entenda as métricas para analisar o desempenho 

dos periódicos, por Ronaldo F. Araújo – UFAL;  3) O consórcio brasileiro do ORCID: 

benefício aos periódicos por Ana Heredia. 

A equipe da Biblioteca aproveitou satisfatoriamente as ofertas dos cursos ofertados pelo 

Núcleo de Extensão. Em 2018, houve a participação de 4 funcionários no curso de inglês (Zita, 

Crislaine, Isabela e Reginaldo); participação da Vanda, no curso de oratória; participação de 

Vanda e Crislaine no curso de Libras. 

10. Núcleo de Extensão e Especialização 

O ano de 2018 foi de consolidação da identidade do NEE enquanto partícipe do tripé 

ensino-pesquisa-extensão, quando também vislumbramos, com maior clareza, o futuro do NEE, 

redesenhando-o em uma nova configuração. 

Desde 2015, quando assumimos a coordenação do NEE, tínhamos como meta a expansão 

de nossas frentes de trabalho.  

A EXTENSÃO ficou mais eficiente. Em 2018 o foco principal foi de ajustes na política de 

extensão. Encaminhamos com as diretorias um GUIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

EXTENSÃO DEPARTAMENTAL, que dará maior agilidade na eleição das atividades 

extensionistas que cada departamento oferece ao NEE. Também efetivamos um PROTOCOLO 

PARA OFERTA DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO E EVENTOS, assinado pela reitoria em 

03/12/2018, que detalha os procedimentos para oferta de atividades desta natureza. Em novembro 

de 2018 relançamos o PACOTE NÚCLEO FAJE 2019/1, que, em 2018/2, quando oferecemos esse 

benefício ao alunado regular, teve uma adesão de 51 alunos. O feedback recebido foi de 

contentamento por parte dos discentes, o que nos levou a relançar o pacote em 2019. Destaque 

ainda, no âmbito da extensão, os 25 anos de CITEP em 2018, celebrados com a consolidação do 

projeto pedagógico refeito em 2014 e que tem se mostrado como lugar sólido para o 

reencantamento do seguimento de Jesus Cristo.  

Na Educação Continuada, onde estão ofertados cursos de ESPECIALIZAÇÃO (lato 

sensu), APERFEIÇOAMENTO e ATUALIZAÇÃO, foram oferecidos, em 2018, 5 (cinco) 

especializações, 1 (um) aperfeiçoamento e 6 (seis) atualizações. A projeção é de implementação de 

mais duas novas especializações em 2019, ambas na área da Teologia: (a) Fé e Política e (b) 

Espiritualidade e Saúde Mental.  

2018 ficou também marcado pela chegada de novas tarefas para o NEE. A parceria com a 

Rede Jesuíta de Educação (RJE), que fez a FAJE ingressar na área de da educação in-company. As 

atividades projetadas com a RJE, como apresentado no relatório da Reitoria, incluem: (a) 1 (um) 

curso EaD de PÓS-APERFEIÇOMENTO, intitulado “Cidadãos para o Mundo”, com início 

previsto para outubro de 2019; (b) 1 (um) curso híbrido de EXTENSÃO, denominado “Identidade e 

Missão”, com projeção de início da oferta em 2020; (c) duas CONSULTORIAS, uma na área do 

Ensino Religioso Escolar SJ e outra na Pastoral e Formação Cristã. Para execução destas duas 

consultorias foram agendados dois Seminários, o primeiro acontecerá nos dias 25 e 26/02/2019, na 

FAJE, sobre o Ensino Religioso e o outro no dia 19/06/2019, online, e versará sobre a Pastoral e 
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Formação Cristã. Com grande probabilidade, em 2020/2021, fruto destas duas consultorias 

temáticas, a FAJE oferecerá duas novas especializações in-company.  

A última atividade que demandada ao NEE pela reitoria em 2018 foi a implantação de um 

sistema para o Ensino a Distância FAJE. Ao longo desse ano, o projeto decolou com os seguintes 

encaminhamentos práticos:  

a. Seleção de uma empresa para a construção de uma plataforma LMS original para o EaD 

FAJE. A escolha foi a empresa Cytadel (Sr. Gabriel), que fará uma primeira apresentação do 

projeto em 07/02/2019 na FAJE; 

b. Instituídos 2 (dois) Grupos de Trabalho (GT), frutos de uma reunião ampliada realizada 

no dia 11/12/2018: 1) GT Técnico, que conta com os seguintes membros: Rodrigo (NEE), Geraldo 

(Reitor), Bruno Pettersen (Filosofia), Fabrício Veliq (volutário) e Déborah Cota (Pedagogoa). Este 

GT se reunirá com a Cytadel, no dia 07/02/2019 para avaliar e indicar caminhos para a construção 

da nova plataforma LMS; 2) GT Pedagógico, composto por Rodrigo (NEE), Geraldo (Reitor), 

Déborah Cota (Pedagoga), Francys Adão (Teologia), Delmar Cardoso (Filosofia), Graziela Cruz 

(Comunicação), e um expert em EaD da UNISINOS (a confirmar). Idealmente a primeira 

convocação para reunião deste GT acontecerá em MAIO 2019;  

c. A Comunicação Integrada da FAJE (Graziela) encaminhará um estudo de marketing a 

partir da Rede Jesuíta espalhada pelo Brasil, com o intuito de levantar interesses sobre um EaD nas 

áreas da Teologia e Filosofia bem como sobre o possível público para oferta nessa modalidade;  

É digna de nota a colaboração dos funcionários que estão atuando no NEE. Apesar dos 

apertos, deu conta de todas as atividades demandadas. Nesse ano, com a dispensa do Jovem 

Aprendiz Gabriel, entrou na equipe a Beatriz, muito dedicada nas tarefas que lhe são solicitadas.  

A seguir são descritos detalhes em números das atividades do NEE em 2018.  

1. EDUCAÇÃO CONTINUADA:  

a. ESPECIALIZAÇÕES  

i. Espiritualidade Cristã e Orientação Espiritual - edição 3 (início em 2018/1). 24 

matriculados e evasão de 7 alunos em 2019/1. PREVISÃO DE INÍCIO DE NOVA EDIÇÃO EM 

2019/1. A partir dessa nova edição será feito um convênio com o SECOFE (SJ), representado pelo 

Pe. Alfredo Sampaio SJ; 

ii. Juventude no Mundo Contemporâneo - edição 3, iniciada em 2018/2. 32 matriculados, 

com evasão de 10 alunos, até 2019/1. PREVISÃO DE INÍCIO DE NOVA EDIÇÃO EM 2019/1;  

iii. Pastoral numa Igreja em Saída - edição 2, iniciada em 2018/1. Tem atualmente 17 

matriculados, com evasão de 1 aluno. EDITAL ABERTO PARA INSCRIÇÃO. INÍCIO EM 

2019/2; 

iv. Liturgia Cristã - parceria com a Rede Celebra. Primeira oferta em 2018/1. Conta com 

24 alunos e evasão de 4, até 2019/1. PREVISÃO DE INÍCIO DE NOVA EDIÇÃO EM 2019/2 – 

pendência de revisão do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) por parte da Rede Celebra;  
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v. Teologia Cristã Contemporânea - oferta encerrada em 2017. Atualmente funcionam 

apenas duas turmas. Uma que começou em 2017/1 e outra em 2016/1. Atualmente as duas turmas 

têm 34 alunos matriculados com evasão incerta. A decisão da diretoria do Centro Loyola foi pela 

modalidade de pós-aperfeiçoamento.  

b. APERFEIÇOAMENTOS  

1) Teologia Cristã (2018/1 – 14 matriculados);  

2) Previsão para 2019  

Teologia Cristã (2019/1);  

Teologia (2019/2) – novo!;  

c. ATUALIZAÇÕES  

No Centro Loyola: 

1) Filosofia e Condição Humana (2018/1 – 18 concludentes);  

2) Literatura Ocidental (2018/1 – 4 concludentes);  

3) Evangelização e Pastoral (2018/2 – não teve procura!);  

4) Filosofia: a história de um desejo (2018/1 – 18 matriculados);  

5) Literaturas de Língua Portuguesa (2018/2 – 10 matriculados).  

Na FAJE:  

1) Fontes Fundacionais (2018/1 – não teve procura)  

2. IDIOMAS (cursos instrumentais)  

Oferecidos 8 cursos de idiomas em 2018, dos quais 5 formaram turma. Público total de 55 

matriculados nos dois semestres.  

3. EXTENSÃO  

a. Filosofia – 25 atividades / média de público: 655  

b. Teologia – 14 atividades / média de público: 568  

c. Interdisciplinar – 22 atividades / média de público: 282  

TOTAL – 1505 (média de público)  

d. CITEP - 3 turmas  

Início das aulas em 2019: 12/03/2019  

- 2016 / 2018 (turma finalizada em NOV 2018) – 26 concluintes.  

- 2017 / 2019 (3º ano) – 23 matriculados em 2018/2.  

- 2018 / 2020 (2º ano) – 35 matriculados em 2018/2.  

- 2019/2021 (1º ano) – processo seletivo aberto até 28/02/2019. Até 30/01/2019  28 pré-

inscritos para 40 vagas.  
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4. EVENTOS  

Realizados 11 eventos (simpósios, colóquios, seminários, palestras etc.) ao longo de 2018, 

perfazendo um público médio de 609 pessoas. 

Emitidos 1.347 certificados FAJE, somando extensão e eventos.  

5. CONVÊNIOS  

Atualmente o NEE tem 13 conveniadas para certificação de cursos livres e de extensão.  

Em 2018 foram emitidos 321 certificados para CONVENIADAS, totalizando uma média. 

 

Geraldo Luiz De Mori, SJ 

Reitor 

Belo Horizonte, 7 de março de 2019 

. 

 

 


