
RELATÓRIO ANUAL DA ‘FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA 

Referente ao Ano Acadêmico de 2019 

O relatório aqui proposto possui duas partes: a primeira é dedicada à fala do 

Reitor na abertura do ano acadêmico 2020, e a segunda retoma, retoma, de forma 

abreviada as atividades realizadas pelos vários setores da FAJE no decorrer de 2019. 

I. Releitura do ano 2019 por ocasião da cerimônia de abertura do ano 2020 

Pode parecer estranho realizar esta cerimônia da aula inaugural uma semana 

após termos iniciado as atividades acadêmicas do período letivo regular. Como 

tínhamos combinado com o Professor Nythamar de Oliveira, da PUC RS, sua vinda à 

Faculdade, e ele teve uma reunião no início de março na CAPES, foi então necessário 

mudar a data deste ato acadêmico. É uma grande alegria acolher todos vocês, membros 

do corpo discente, docente, técnico-administrativo, além de convidados e convidadas 

que puderam vir. Como de costume, a cada início de ano, o Reitor apresenta as 

principais atividades no ano anterior e aponta os desafios e tarefas do ano que começa. 

Nas jornadas de integração da graduação, na tarde de integração da pós-graduação e na 

apresentação do Ano Acadêmico 2020 já foi feita uma breve apresentação de algumas 

atividades realizadas em 2019 e dos principais desafios e tarefas que aguardam a FAJE 

neste ano de 2020. Eles serão retomados de novo aqui, a modo de repetição, pois para 

quem já conhece um pouco a espiritualidade e a pedagogia inacianas, sabe o quanto a 

repetição é fundamental. Ela indica o que agradecer e discerne o caminho a seguir. 

1. Breve releitura de 2019 

Os que aqui estiveram em 2019 sabem que eventos e atividades mais tomaram 

tempo e energia da FAJE, e que merecem ser recordados, para agradecer a Deus e aos 

que neles estiveram envolvidos, mas também para deles tirar proveito. As coordenações 

e colegiados dos cursos, as secretarias acadêmicas, a biblioteca, a administração, a 

direção dos departamentos e da faculdade, a CPA foram praticamente tomadas entre os 

meses de fevereiro e setembro pela preparação da visita de recredenciamento. Só de 

recordar a quantidade de reuniões, documentos, relatórios e leituras que foi demandada 

dá uma enorme “canseira”, sobretudo em quem mais esteve implicado. Todo esse 

processo, embora cansativo, ajudou a comunidade acadêmica a tomar conhecimento 

mais aprofundado dos principais documentos da instituição, dos aspectos que 

necessitavam de ajustes, das inúmeras atividades realizadas pela Faculdade, enfim, foi 

possível redescobrir quem somos, em que precisamos melhorar, quais nossos limites e 

fraquezas. O resultado final, com a nota 5, não foi a recompensa pelo trabalho feito 

durante o processo da visita, mas o indicativo de um caminho trilhado ao longo dos 

anos em que a FAJE tem se esforçado por ser uma instituição de excelência. Oxalá esta 

nota seja também a tradução, no âmbito acadêmico, da busca do “Magis” inaciano. Já 

agradeci a toda a comunidade acadêmica o empenho na preparação da visita. Incentivo-

a, no novo ano que inicia, a continuar buscando a excelência, pois uma boa filosofia e 



uma boa teologia podem ajudar, aos que amam a sabedoria e aos que querem falar bem 

a Deus e de Deus, a fazerem a diferença, em tempos tão difíceis como os nossos, onde é 

mais fácil difundir falsas notícias do que engajar-se criticamente na busca da verdade, e 

mais cômodo falsear o nome de Deus, tornando-o cúmplice do mal que está aí e não 

aquele que nos leva a combatê-lo e a sofrê-lo, mesmo sob o risco de perder a vida.  

2019 foi marcado pela partida dolorosa e inesperada de Dorian Gray, mulher 

extraordinária, que apesar de ter trabalhado relativamente poucos anos na Faculdade, a 

marcou de modo profundo, por seu compromisso, sua contagiante e ruidosa alegria, sua 

responsabilidade, sua preocupação com cada um. Ainda recordamos, agradecidos, sua 

passagem entre nós, e pedimos a Deus que nos dê um pouco dessa força que a animava. 

Alguns eventos acadêmicos ajudaram a Faculdade a estar atenta ao que se passa 

em nosso país e no mundo: 1) o XV Simpósio Filosófico-Teológico, que a estimulou a 

pensar a questão do “humanismo em tempos sombrios”, remetendo-a às tradições, 

cenários e perspectivas desta questão tão candente nos dias de hoje; 2) a IV Semana de 

Estudos Amazônicos (IV SEMEA), que coincidiu com o fim do Sínodo da Amazônia e 

permitiu à Faculdade receber os ecos deste importante evento eclesial, logo após sua 

conclusão, além de levar a comunidade acadêmica a entrar em contato com tantas 

pessoas e situações dos povos amazônicos; 3) os colóquios, jornadas e seminários 

organizados pelos diferentes grupos de pesquisa dos dois programas de pós-graduação.  

Além desses eventos, que trouxeram à tona questões importantes de nosso tempo 

ou das reflexões e estudos dos grupos de pesquisa, a FAJE também teve dois momentos 

festivos memoráveis: 1) os 70 anos da Faculdade Eclesiástica de Teologia, celebrados 

juntamente com os 50 anos da revista Perspectiva Teológica; 2) a cerimônia do título de 

professor emérito, conferido ao professor Jaldemir Vitório, diretor do Departamento de 

Teologia, e o título de benemérita, conferido à bibliotecária Vanda Lúcia Bettio Abreu. 

Esses dois momentos permitiram à comunidade acadêmica celebrar a entrada na 

maturidade da Faculdade/Departamento de Teologia e de sua revista, recordando sua 

história e os traços que marcam o pensar teológico da FAJE/CES, além de agradecer a 

Deus pelos benefícios recebidos de dois de seus colaboradores mais devotados/insignes. 

É importante fazer uma breve alusão às reformas feitas no final do ano no prédio 

das aulas, com a substituição das janelas antigas, e no prédio da administração, com a 

unificação das secretarias, a substituição das portas de todas as salas e gabinetes, a 

eliminação dos inúmeros banheiros e a reforma dos banheiros antigos. O próximo 

passo, que deverá ser iniciado ainda em 2020, será o da reforma do edifício onde é hoje 

a residência dos professores jesuítas, que se mudarão para a nova moradia nas próximas 

semanas. O prédio será adaptado e ampliado para receber a biblioteca, obra de grande 

envergadura e que demandará tempo e muito mais recursos nos próximos anos. A FAJE 

espera, com isso, otimizar o uso dos espaços e melhorar a qualidade de seus serviços. 



Além dessas reformas nos edifícios, não se pode esquecer os processos 

relacionados à migração das bases de dados da Faculdade na ASAV, que envolveram as 

secretarias, o departamento pessoal, a administração, a biblioteca. Espera-se também 

que todas essas mudanças ofereçam um serviço de melhor qualidade e eficiência. 

Aproveito este momento para agradecer o empenho de todos os que estiveram 

envolvidos nesses diversos processos de obras, adaptações nos sistemas, e aos membros 

do corpo discente, docente e técnico-administrativo, pela paciência que isso tem 

demandado, pois tem sido realizado paralelamente com as atividades da Faculdade.  

2. Lançando um olhar para 2020 

Para 2020, conforme já anunciado na introdução do Ano Acadêmico, o grande 

desafio da Faculdade é a elaboração do novo Planejamento Estratégico (PE) e do novo 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Já foi constituída a comissão que irá 

animar esse processo, que demandará uma escuta do conjunto da comunidade 

acadêmica. Desde já fica então o apelo para que possam colaborar, sobretudo com 

sugestões que ajudem a Faculdade a avançar enquanto instituição de ensino que busca a 

excelência e continua fiel a seus princípios de instituição confessional, de inspiração 

jesuíta, baseada nos valores do Evangelho e em diálogo com o mundo contemporâneo. 

É importante também neste ano a atenção para o tema do simpósio filosófico-

teológico deste ano: “Entre a crise e a esperança”, a ser realizado em parceria com a 

PUC Minas. Em parte, trata-se de dar seguimento à temática de 2019, que refletiu sobre 

o humanismo em tempos sombrios. Trata-se de aprofundar o significado da crise na 

qual se encontra não só o Brasil, mas toda a civilização atual. Esta crise atinge vários 

aspectos, desde o modo como nos relacionamos com o conhecimento e a busca da 

verdade, às várias expressões da crise na ética, na política, no meio ambiente, nas 

relações que constituem nosso ser social. E sendo mais do que nunca “contemporâneo” 

ao tempo presente, a crise que desponta com o contágio do Covid-19. Porém, não se 

trata apenas de debruçar-se sobre a crise, mas de descobrir, já agindo de modo seminal, 

o despertar de uma esperança, também ela se expressando sob muitas formas e em 

distintos âmbitos do real, desde o conhecimento, às várias dimensões do nosso mundo.  

Outro evento que merece a atenção neste ano é o Congresso Brasileiro de 

Teologia Pastoral, que ocorrerá no início de maio, e é organizado por várias instituições 

de Belo Horizonte e do Brasil dedicadas ao estudo e ao ensino da teologia. Que esses 

eventos, e outros, já previstos pelos nossos grupos de pesquisa, nos estimulem a pensar 

e a ousar dizer nossa palavra, uma vez que nossa instituição quer ser uma escola de 

pensar, que forme realmente homens e mulheres que intervenham no seio da sociedade. 

II. Relatório dos principais processos e atividades de 2019 

1. Reitoria 



Em 2019 a reitoria, além de acompanhar a gestão dos processos regulares dos 

diferentes setores da Faculdade, esteve muito empenhada nos seguintes processos de 

atividades:  

 Preparação da visita do recredenciamento do MEC, que demandou uma série 

de reuniões junto aos vários segmentos da comunidade acadêmica, 

elaboração de algumas políticas, emissão de portarias reguladoras, 

atualização de distintos documentos;  

 Acompanhamento da visita de recredenciamento, em setembro de 2019, 

acolhendo a comissão, participando das reuniões por ela solicitadas; 

 Atualização dos Estatutos do Centro de Estudos Superiores da Companhia de 

Jesus (CES), tendo em conta a Constituição apostólica Veritatis gaudium, do 

Papa Francisco, enviados à aprovação pela Congregação para a Educação 

Católica;  

 Acompanhamento, junto com a administração, da finalização das obras do 

Bloco São Oscar Romero, dos banheiros do Bloco Libanio, a construção de 

uma nova infraestrutura para os cabos de eletricidade e das redes de internet, 

as reformas na secretaria, banheiros e gabinetes do edifício administrativo;  

 Acompanhamento, junto ao Núcleo de Extensão e Especialização (NEE), do 

seminário do ensino religioso e da pastoral da Rede Jesuíta de Educação, do 

curso de atualização “Cidadãos para o mundo”, para a mesma Rede, da 

reformulação das especializações em acompanhamento espiritual (ECOE) e 

Juventudes;  

 Definição, junto ao mesmo Núcleo, da contratação de um assistente de 

coordenação, para melhor atender ao crescimento das atividades no NEE;  

 Acompanhamento, através de representantes da FAJE, do processo de 

organização da IV Semana de Estudos Amazônicos (SEMEA), realizada nas 

diversas instituições jesuítas de Belo Horizonte, em novembro de 2019;  

 Suporte institucional para a realização dos encontros dos filósofos e dos 

teólogos jesuítas da CPAL, ocorrido em agosto, e preparado pelos diretores 

dos dois Departamentos;  

 Elaboração e implementação, junto com o Presidente da CPA e os 

Coordenadores dos dois Programas de Pós-Graduação da FAJE, da política 

de acompanhamento de egressos da instituição;  

 Decisão, junto à administração da Província Jesuíta do Brasil, de acolher o 

acervo da biblioteca jesuíta de Campinas, especializada em espiritualidade. 

Definição, junto à administração e à direção da biblioteca, do processo de 

recepção do acervo, composto por quase 40 mil volumes;  

 Retomada dos encontros do reitor com os professores jesuítas, um no 

primeiro semestre e outro no segundo;  



 Acompanhamento, junto à administração, às secretarias, à biblioteca e à TI, 

do processo de migração da FAJE para a ASAV;  

 Acompanhamento das discussões sobre a exploração comercial do terreno 

onde que abrigava o antigo galpão;  

 Definição dos processos de definição da digitalização do acervo acadêmico 

da Faculdade, que implicou a criação de uma comissão, coordenada pela 

Secretaria Geral;  

 Participação na elaboração do orçamento de 2020; 

 Definição das mudanças na contratação do corpo docente, a ser 

implementada a partir de abril de 2020; 

 Definição da criação do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

substituto da Plataforma própria que estava em estudo em 2018 e do Moodle, 

utilizado nos últimos anos;  

 Acompanhamento da organização das comemorações dos 70 anos da 

Faculdade Eclesiástica de Teologia e dos 50 anos da revista Perspectiva 

Teológica; 

 Participação do processo de outorga do título de Emérito ao Prof. Jaldemir 

Vitório e de Benemérita à Sra. Vanda Abreu;  

 Estudo e definição da reformulação das secretarias acadêmicas da Faculdade;  

 Definição de alocação de uma filial da ABEPARE nos espaços da FAJE, 

para a venda de livros; 

 Nomeação da nova Secretária Geral, Sra. Rejane Csenger, após a morte 

trágica da Sra. Dorian Gray, em agosto de 2019; 

 Organização do Ano Acadêmico 2020. 

2. Secretaria Geral  

A secretaria Geral acompanhou as seguintes atividades ao longo de 2019: 

1. Recredenciamento, que demandou: 

 Estudo do Instrumento de Avaliação Institucional Externa, do INEP; 

 Organização documental contemplando todos indicadores do 

Instrumento; 

 Orientação à comunidade acadêmica sobre a visita in loco; 

 Recepção e acompanhamento da comissão avaliadora; 

 Avaliação, pós visita, dos membros da comissão avaliadora; 

 Monitoramento do fluxo processual do Recredenciamento 

2. Migração para o sistema Totvs, que compreendeu os seguintes processos: 

 Testes e validação na base de homologação; 

 Criação de tutorial de rotinas e procedimentos do Totvs para a secretaria; 

 Orientação comunidade acadêmica sobre migração. 



3. Edital Vestibular 2020 

 Ajustes finais e publicação no site institucional. 

4. Calendário 2020 

 Coordenação do processo de elaboração do calendário acadêmico. 

5. Histórico e Diploma 

 Adequação do layout e informações do histórico e diploma, conforme 

determina a Portaria 1.095/2018. 

6. Matrículas 2020/1 

 Parametrização do sistema para matrículas 2020/1º; 

 Todos os cadastros para graduação. 

7. Carteira de estudante digital 

 Cadastro gestor no SEB – Sistema Educacional Brasileiro; 

 Dados para cadastro estudantes na plataforma. 

8. CPA 

 Reuniões; 

 Apoio logístico na avaliação. 

9. Responsabilidade Social 

 Cadastro ações de responsabilidade social no site da ABMES 

(GRUFAJE e Campanha de doação de leite); 

 Conferência do mapa monitoramento de bolsas 1º semestre 

10. Serviço Social 

 Organização da agenda de entrevistas para 2020; 

 Instruções aos bolsistas para renovação bolsa; 

 Atualização formulários no site; 

 Confeccionar mapa de monitoramento 2019, reformulado pela ASAV. 

11. Secretaria Graduação 

 Orientação, suporte e acompanhamento na transição de secretárias; 

 Supervisão das rotinas da graduação. 

12. Reestruturação das Secretarias 

 Realização de Benchmarking: Visita in loco em outras IES; 

 Criado ciclo de reuniões periódicas com secretários para escuta. 

13. Acervo Acadêmico Digital (Portaria 315/2018) 

 Constituição comitê gestor; 



 Minuta de política do acervo acadêmico; 

 Projeto para digitalização do acervo; 

 Tabela Temporalidade para guarda/descarte documentos; 

 Unificação e higienização dos alunos matriculados. 

14. Rematrícula online 2020/2 

 Entrevista coordenações; 

 Organização matrizes curriculares; 

 Reformulação do contrato; 

 Simulação rematrícula online 

15. Desafios para 2020 

 Otimizar os processos das secretarias, garantindo a excelência no 

atendimento. Para que os processos sejam otimizados, algumas ações são 

necessárias: 

- Reformulação do contrato; 

- Unificar o espaço das secretarias; 

- Mapear os processos de cada secretaria; 

- Criar o fluxograma de cada processo; 

- Implementar o Processo Seletivo via Portal Totvs; 

- Implementar a Secretaria Digital. 

3. Diretoria de Assuntos Comunitários e Pastorais  

 Em 2019, a DACP esteve envolvida nos seguintes processos e atividades: 

 Promoção do Retiro Quaresmal, com participação de um público externo 

interessado especialmente na espiritualidade inaciana. Uma equipe de 

leigas atuou na preparação e na realização do evento, concluído com uma 

solene Eucaristia na semana da Páscoa;  

 Participação no movimento de coleta de alimentos para um grupo de 

migrantes venezuelanos acolhidos em Minas Gerais pelo Serviço Jesuíta 

de Migrantes e Refugiados. A comunidade acadêmica foi mobilizada 

nesta atividade de responsabilidade social. Na mesma linha, juntamente 

com os centros acadêmicos, promoveu a coleta de leite em caixa para a 

Creche Comunitária Menino Jesus, situada no bairro Botafogo, em 

Ribeirão das Neves, MG. Uma equipe encarregou-se de levar as doações 

e entregá-las àquela entidade;  

 Acompanhamento de alunos do curso de teologia no processo de eleição 

da nova diretoria do Centro Acadêmico Dom Luciano Mendes de 

Almeida (CALMA), que ficou sem liderança durante o segundo semestre 

de 2018. A equipe eleita empenhou-se para que essa representação 



estudantil cumpra seu objetivo de animação da vida extra-acadêmica do 

corpo discente; 

  Participação em atividades do Projeto FAJE CULTURA, especialmente 

na realização de dois concertos de música clássica, altamente elogiados 

por quem esteve presente. Infelizmente, por vários motivos, os concertos 

programados para o segundo semestre tiveram que ser cancelados;  

 Representação da direção da FAJE junto ao CATA e ao CALMA na 

realização do Arraiá da FAJE 2019. A organização e a divulgação 

adequadas garantiram o bom êxito do evento. Por outro lado, os centros 

acadêmicos colaboraram com a DACP na realização da Confraternização 

Anual da Comunidade Acadêmica, em que, além da Celebração 

Eucarística presidida pelo Reitor, houve apresentação de números 

musicais, sorteio de livros e exposição de obras de arte produzidas por 

alunos, professores e membros do corpo técnico-administrativo;  

 Organização do encontro-diálogo do Reitor com as lideranças do curso 

de graduação em teologia e filosofia, no qual a autoridade máxima da 

FAJE apresentou as principais realizações e objetivos da FAJE, em prol 

da comunidade acadêmica, e ouviu os anseios e observações críticas do 

corpo discente em vista do aprimoramento do serviço prestado pela 

FAJE.   

4. Departamento de Filosofia 

Ao longo de 2019, o Departamento de filosofia esteve empenhado, sobretudo, nas 

seguintes atividades e processos: 

 Organização, junto com o NEE, do Curso de Especialização em EAD 

"Cidadãos para o Mundo". Curso organizado a pedido da RJE, para 98 

educadores dos vários colégios jesuítas espalhados pelo Brasil. Além da 

concepção teórica, o Departamento empenhou-se ao longo do ano com a 

participação, enquanto docente, de vários professores;  

 Mudanças no Departamento: Saída, no final de 2019, do Prof. Delmar 

Cardoso e previsão de retorno, em 2020, do Prof. Álvaro Pimentel para o 

quadro de professores. Também previsto o ingresso do Prof. Frei André 

Tavares O.P., que iniciará, em 2020, como professor associado; 

 Vários eventos foram organizados pelo departamento ou com seu apoio. 

Dentre os mais importantes se destacam: 

1. Ciclo Filosófico: "Temas Fundamentais de Filosofia Contemporânea", 

onde foram apresentadas algumas das principais obras de filosofia contemporânea pelos 

professores da faculdade; 

2. III Colóquio Pensadores Brasileiros, com a participação de 

pesquisadores de várias universidades do país; 



3. XII Colóquio Vaziano: Tema de 2019 - "Realização: o que torna uma 

vida realizável?". 

4. Encontro da Comissão de Filósofos da CPAL. 

 Curso de Humanidades: 

Em 2019 o curso continuou oferecendo as diversas disciplinas humanísticas para 

os juniores jesuítas. Em 2020, porém, com a vinda de um número muito reduzido de 

estudantes jesuítas, algumas disciplinas serão oferecidas somente em 2021. 

 Curso de graduação em Filosofia: 

Em 2019 o Departamento teve 49 alunos de bacharelado e 28 na licenciatura. 

Houve um aumento do número de alunos por causa da procura de algumas 

congregações para que seus efetivos estudem filosofia na FAJE. Dentre eles, se 

destacam os dominicanos, os camilianos e os redentoristas. 

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

Infelizmente a FAPEMIG cancelou, por questões de contenção de custos. 

Dentre os desafios da graduação, encontra-se o de aumentar o número de alunos, 

especialmente, na licenciatura. 

 Curso de Mestrado em Filosofia: 

Em 2019, 12 alunos defenderam suas dissertações. O processo de seleção para 

2020, aberto no segundo semestre de 2019. Ofereceu 15 vagas. Somente 11 candidatos 

se inscreveram e 7 foram aprovados. 

Dentre os principais desafios do Programa, destaca-se a necessidade de aumentar 

nota da avaliação junto à CAPES, e aumentar o número de alunos na pós-graduação. 

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

para o atual período avaliativo de 2017-2020. O problema nas avaliações da CAPES é o 

baixo índice de publicação dos professores da pós-graduação. É preciso melhorar as 

publicações e a participação em atividades, especialmente, internacionais. Outra 

dificuldade que se apresentou em 2019 foi a perda das bolsas do PROSUP, programa da 

CAPES para instituições privadas. O novo governo quer apoiar apenas as IES melhor 

avaliadas. Restaram 2 bolsas da FAPEMIG e as da Pró-reitoria. 

No final de 2019 o Prof. Daniel de Lucca apresentou um projeto à Fundação 

Templeton, sendo aprovado em primeiro lugar, num concurso para financiamento de 

projetos em filosofia da religião. 

5. Departamento de Teologia 

O Departamento 

Uma efeméride importante em 2019 foi a celebração dos 70 anos da Faculdade 

Eclesiástica de Teologia, fundada em São Leopoldo-RS, em 1949, transferida para Belo 

Horizonte, em 1982. A data foi solenemente celebrada, em 03/10, ocasião em que se 



comemorou, também, os 50 anos da revista Perspectiva Teológica, ligada ao 

Departamento. Os professores Geraldo Luiz de Mori, Johan Konings e Manoel Godoy 

organizaram um volume comemorativo, intitulado Uma escola de teologia: A 

Faculdade de Teologia dos jesuítas do Brasil em seus 70 anos, cujo lançamento 

aconteceu nesta ocasião. Também foi organizada um “Separata” para recordar os 50 

anos da Perspectiva Teológica, com um artigo de Luiz Sureki e um artigo de Alex 

Villas Boas e Andreia Serrato, da PUC Paraná. 

A visita do MEC, finalmente realizada após vários adiamentos, teve o efeito 

positivo de exigir um minucioso balanço da secretaria do Departamento, que levou a 

atualizar todos os dados e procedimentos.  

O Departamento acolheu, no quadro de docentes permanentes, os professores 

Moisés Quintela Ponte e Francys Silvestrini Adão, que muito enriquecerão a equipe. 

Dentro das respectivas disponibilidades, já assumiram algumas disciplinas.  

Por outro lado, o Prof. Luis Augusto Herrera, após cinco anos de colaboração no 

Departamento, desligou-se do quadro de professores e voltou ao Peru, seu país de 

origem.  

A migração dos dados acadêmicos, contábeis e de pessoal da AJEAS para a 

ASAV foi levada adiante com muita competência e efetividade. Espera-se colher frutos 

em breve, especialmente com a simplificação e a agilização de muitos processos 

secretariais, realizados, até então, manualmente.  

Após longos diálogos e discernimento, foi definido o progressivo processo de 

integração do Prof. Luiz Carlos Sureki para o Departamento de Filosofia, em vista de 

reforçá-lo com a presença de jesuítas, cujo número tem sido insuficiente. Esse processo 

será progressivo, por isso, o Prof. Sureki permanecerá ainda vinculado ao Departamento 

de Teologia, onde continuará a ministrar o curso de Trindade, na graduação. Deixará, 

porém, de acompanhar outras atividades, em vista de melhor se preparar para ingressar 

no quadro docente da filosofia a partir de 2021.  

O Prof. Jaldemir Vitório foi agraciado com o título de Professor Emérito, tendo 

contemplado seus 70 anos. Por ocasião da sessão solene, fez uma conferência intitulada 

“O Evangelho de Mateus: uma catequese para os nossos dias”, seguindo-se o 

lançamento de seu livro O evangelho segundo Mateus: o caminho do discipulado do 

Reino.  

O Prof. Élio Gasda foi promovido de adjunto a titular; os Professores Luiz 

Carlos Sureki e Eugenio Rivas foram promovidos de assistentes a adjuntos.  

Um grande esforço tem sido feito no sentido de indexar a revista Perspectiva 

Teológica na Scopus e na Scielo, dois indexadores de peso. Por parte de ambas as 

agências, se exige internacionalização, quanto aos autores, às línguas dos artigos e aos 

avaliadores, bem como ao fator de impacto da revista. Estão sendo tomadas 



providências nesse sentido. Já foi efetivada a indexação na Web of Sciences. 

Futuramente o será no Journal of Citations Report. 

O domínio sempre mais precário da língua portuguesa por parte dos estudantes 

brasileiros e estrangeiros levou a Reitor a publicar a Portaria 08/2019, com normas para 

a proficiência na língua portuguesa. A implementação dessa exigência acadêmica já está 

acontecendo, no curso de graduação e pós-graduação, na esperança de obtermos 

resultados positivos em curto e médio prazos. 

A graduação 

O Departamento tem recebido alunos de várias congregações religiosas e 

dioceses que têm optado por enviar seus membros para os estudos de Filosofia e 

Teologia na FAJE. Os camilianos, os dominicanos e os redentoristas farão conosco a 

formação filosófica. Os dominicanos, os escolápios, as clarissas franciscanas e os 

seminaristas da Prelazia de Itaituba-PA farão conosco a formação teológica. Por outro 

lado, várias congregações estão enviando estudantes do exterior, especialmente da 

América Latina e da África, para estudar na FAJE. Esse fato levanta o desafio de rever a 

pedagogia-didática e os horizontes da teologia ensinada na FAJE, de modo a beneficiar 

a Faculdade da riqueza de reflexão e cosmovisões que cada um traz em sua bagagem. 

O MEC aprovou, a pedido da Faculdade, o aumento do número de vagas anuais 

para o curso de teologia, passando de 40 para 50 vagas.  

Os alunos concludentes do curso de teologia participaram do ENADE 

Teologia/2019, com excelente performance, configurada na nota máxima (5) obtida. 

Considerando o crescimento contínuo do fenômeno neopentecostal, tanto 

católico quanto evangélico, foi sugerida a inserção da disciplina Pneumatologia na 

grade curricular. Devido à impossibilidade de fazê-lo, na atual grade sobrecarregada, 

sugeriu-se apresentar o curso como optativo, com viés pastoral.  

A pós-graduação 

Fato de grande importância foi o início das atividades do MINTER, realizado em 

parceria com a Faculdade de Teologia-FATEO, ligada à Arquidiocese de Brasília-DF. 

Dos 16 candidatos aprovados, 15 se matricularam e participaram, com empenho e 

interesse, das disciplinas ministradas no campus da FAJE e no da FATEO.  

Motivos de preocupação são (a) a baixa procura por parte de novos interessados 

em nosso Programa, apesar da extensa divulgação, (b) a escassez dos recursos do 

PROEX, (c) a insuficiente ou nula produção de muitos professores, exigindo que vários 

sejam descredenciados.  

Após a criação da política de egressos, o Programa tem se empenhado em 

contatar os egressos, bem como suas produções quinquenais. Isso permitirá oferecer-

lhes cursos de atualização e participação em eventos do Departamento.  



Alguns grupos de pesquisa estão promovendo eventos, que têm tido boa 

acolhida e participação de público externo. Em 2019, foram organizados os seguintes 

eventos: VII Colóquio de Teologia e Pastoral, do Grupo de Pesquisa Teologia e 

Pastoral, que discutiu o tema “Caminhos da pastoral hoje”, em parceria com a PUC 

Minas, o ISTA e o Centro Loyola; o III Colóquio interfaces, do Grupo de Pesquisa 

Interfaces da antropologia na teologia contemporânea, que refletiu sobre a temática 

“Esses corpos que me habitam no sagrado do existir”; a II Jornada “Teologia e 

Diversidade Sexual”, organizada pelo Grupo de Pesquisa Diversidade afetivo-sexual e 

teologia”. Alguns professores do Departamento também participaram do evento 

Tecnociência e Ecologia, organizado pela Dom Helder, EMGE, Ista e FAJE. 

Digna de nota foi a defesa da tese de Davi Chang, feita em cotutela com a KU 

Leuven, escrita em inglês, defendida na FAJE e que terá dupla titulação. Os professores 

que vieram para a defesa participaram de um evento organizado na UFMG, sobre Santo 

Agostinho, e de uma conferência também sobre Agostinho, na FAJE. 

Por ocasião da reunião anual da comissão de teólogos jesuítas da CPAL, 

simultaneamente à reunião dos filósofos jesuítas, realizadas no campus da FAJE, 

aconteceu uma mesa redonda composta por dois filósofos e dois teólogos para dialogar 

a respeito do fazer teologia e fazer teologia na América Latina, na atualidade. Houve 

boa participação de alunos e professores.  

Com o intuito de ser um espaço dos pesquisadores do corpo docente e discente, 

aconteceu o 1º Encontro de Pesquisa da FAJE. A dispersão das pesquisas em curso 

priva o PPG-Teologia dos benefícios de uma eventual aglutinação dos pesquisadores em 

torno de um eixo filosófico-teológico. Novos encontros serão bem-vindos. Por outro 

lado, o Seminário Permanente de Metodologia para os doutorandos passou a ser 

acompanhado pelo Prof. Cesar Alvez. 

A coordenação do PPG-Teologia está fazendo um esforço enorme para se 

adequar às exigências da CAPES, no tocante à consolidação qualitativa do programa, de 

modo especial, quanto à produção bibliográfica do corpo docente e discente. Os tópicos 

constantes na Ficha de Avaliação, recém-aprovada pela CAPES, exigem muita atenção 

por parte do Programa.  

Faculdade Eclesiástica de Teologia do CES  

Ao longo do ano, foi feita a atualização dos Estatutos da Faculdade de Teologia 

do CES para adequá-lo às exigências da Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, do 

Papa Francisco (2017). Foram introduzidas no curso eclesiástico as novidades 

requeridas pelo documento pontifício, mormente, o estudo do latim e eventualmente 

línguas bíblicas, bem como a disciplina Direito Canônico Matrimonial. 

6. Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa – CCPGP 



A Coordenação Central da Pós-Graduação da FAJE empenhou-se, em 2019, no 

acompanhamento das seguintes atividades:  

1) Preenchimento do Coleta Sucupira dos dois Programas da Faculdade, 

verificando, no final do envio por parte dos Coordenadores, se tudo estava conforme as 

normas da CAPES, para, em seguida, proceder ao envio final dos dados, através da 

Plataforma Sucupira;  

2) Acompanhamento da situação das bolsas do PROSUP, PROEX, Pró-Reitoria 

da CAPES, FAPEMIG, bem como das bolsas do PIBIC. Além de acompanhar a 

secretaria da pós nesse processo, a Coordenação Central, deve também estar atenta a 

envio de documentos, sobretudo da FAPEMIG. Infelizmente, por razões de corte no 

orçamento, as bolsas do PIBIC FAMEMIG foram suspensas por tempo indeterminado; 

3) Acompanhamento, enquanto representante institucional do PIBIC, dos editais, 

dos seminários de início e de conclusão do PIBIC, e do processo de inserção dos 

bolsistas nas respectivas plataformas (CNPq e FAPEMIG); 

4) Promoção das atividades da Cátedra Dom Luciano Mendes de Almeida. 

Infelizmente, por falta de recursos, essas atividades têm se reduzido ao mínimo. 

Somente a chancela de alguns eventos.  

7. Núcleo de Especialização e Extensão 

O NEE continuou, em 2019, acompanhando as atividades que estão sob sua 

responsabilidade. Dentre elas se destacam: 

I. Cursos de pós-graduação (educação continuada) 

OFERTA DE CURSOS ATÉ 2019/2 

A PARTIR DE 2010 

CURSO Processo 

seletivo 

Matricu

-lados 

Atual Concluíram 

certificados 

2020.2/2021.2 Especialização Juventude 4     

2020.1/2021.1 Especialização Espiritualidade 

4 

2

6 

2

5 

2

5 

 

2020.1/2021.1 Especialização Liturgia 2 2

7 

   

2019.2/2020.2 Atualização Cidadãos para o 

Mundo EaD (RJE) 

9

4 

9

3 

9

3 

 

2019.2/2020.2 Especialização Pastoral 3 2 2 2  



2 2 1 

2019.2 Atualização Filosofia e Existência / 

Loyola 

9 9  7 

2019.1/2020.1 Aperfeiçoamento Teologia 1 / 

Loyola  

1

4 

1

4 

1

1 

 

2019.1/2020.1 Aperf. Teologia Cristã 

Contemporânea 2 / Loyola  

2

7 

2

7 

2

2 

 

2019.1 Atualização Filosofia: Racionalidade e 

Tolerância / Loyola 

1

0 

1

0 

 5 

2018.2/2019.2 Especialização Juventude 3 4

7 

4

2 

3

2 

 

2018.2 Atualização Literaturas de Língua 

Portuguesa / Loyola 

1

0 

1

0 

 10 

2018.2 Atualização Filosofia: A história de 

um desejo / Loyola 

3

5 

3

5 

 18 

2018.2 Atualização Evangelização e Pastoral 

2 / Loyola 

- - - - 

2018.1/2019.2 Especialização Espiritualidade 

3 

3

9 

3

1 

2

3 

 

2018.1/2019.1 Especialização Pastoral 2 1

8 

1

8 

 17 

2018.1/2019.1 Especialização Liturgia 1  3

0 

2

8 

 24 

2018.1/2019.1 Aperf. Teologia Cristã 

Contemporânea 1 / Loyola  

1

4 

1

4 

 14 

2018.1 Atualização Literatura Ocidental – 

Textos Fund. / Loyola  

6 6  4 

2018.1 Atualização Fontes Fundacionais SJ - - - - 

2018.1 Atualização Filosofia e a Condição 

Humana / Loyola 

2

4 

2

4 

 18 



2017.2 Atualização Evangelização e Pastoral 

1  

4

1 

4

1 

 36 

2017.1/2018.1 Especialização Pastoral 1  2

3 

2

1 

 15 

2017.1/2018.1 Especialização Juventude 2 3

6 

3

6 

 28 

2017.1/2017.2 Atualização Filosofia e 

Humanidades / Loyola  

4

5 

3

8 

 28 

2017.1 Atualização Ensino Religioso Escolar / 

Loyola 

- - - - 

2017.1 / 2019.2 Especialização Teologia 

Loyola 

2

6 

2

6 

 20 

2016.1/2017.2 Especialização Espiritualidade 

2  

5

1 

4

5 

 27 

2016.1/2016.2 Atualização Iniciação à 

Mística... / Loyola  

5

3 

5

3 

 41 

2016.1 / 2018.2 Especialização Teologia 

Loyola 

1

8 

1

8 

 18 

2015.1/2016.2 Atualização Liturgia e 

Sacramentos... / Loyola  

3

2 

3

2 

 28 

2015.1 a 2016.2 Especialização Juventude 1  6

1 

5

0 

 45 

2014.1/2015.2 Especialização Espiritualidade 

1  

4

5 

4

5 

 33 

2010.1 / 2017.2 Especialização Teologia 

Loyola  

1

44 

1

44 

 100 

TOTAL 1

026 

9

56 

2

27 

536 

VERMELHO são cursos finalizados.    

AZUL em fase de finalização. 



ROXO não aconteceu / não teve procura / não fechou turma 

COMPARATIVO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA (PÓS) 

TABELA 1  |  Oferta de Cursos 

(considerando apenas o ano de abertura do curso) 

 

TABELA 2  |  Demonstrativo de INGRESSOS  |  CURSOS EM 2019 

 

 

II. Atividades de Extensão / Eventos 
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COMPARATIVO 2015/20191 

ANO LETIVO 2015 

ÁREA OFERTA FREQUÊNCIA 

P/ 

ENCONTRO 

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Docentes 

da FAJE 

Docentes 

Externos 

Filosofia 1 + 13 = 24 201 + 348 = 549 1 + 142 = 

223 

 + 10 = 16  + 8 = 17 

Teologia + 5 = 10 552 + 274 = 826 40 + 222 = 

562 

 + 7 = 10 + 2 = 5 

Interdisciplinar 7 + 9 = 16 186 + 49 = 235 2 + 31 = 93   

Eventos 5 + 12 = 27 1054 + 307 = 

1361 

29 + 307 = 

1036 

  

Idiomas  + 3 = 8 55 + 23 = 78 8  + 3 = 8  

TOTAL 3 3.049 .992 4 2 

ANO LETIVO 2016 

ÁREA OFERTA FREQUÊNCIA 

P/ 

ENCONTRO  

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Docentes 

da FAJE 

Docentes 

externos 

Filosofia 5 + 10 = 

25 

344 + 180 = 524 37 + 141 = 

278 

0 + 13 = 

23 

1 + 3 = 13  

Teologia  + 7 = 11 683 + 694 = 

1377 

02 + 193 = 

395 

+ 10 = 13 + 3 = 6 

Interdisciplinar + 9 = 15 104 + 215  = 

319 

4 + 87 = 121   

Eventos  6 + 16 = 

32 

897 + 441 = 

1338 

68 + 441 = 

1109 

  

Idiomas + 4 = 8 50 + 36 = 86 6 + 4 = 8  

TOTAL 8 3.644 .989 4 9 

                                                           
1 ATENÇÃO: Os dados estão separados por semestre. Ex.: 5 + 7 = 12 (onde 5 é do 1º semestre, 7 do 2º e 12 o total do ano). 



ANO LETIVO 2017 

ÁREA OFERTA FREQUÊNCIA 

POR 

ENCONTRO  

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Docentes 

da FAJE 

Docentes 

externos 

Filosofia 4 + 20 = 

34 

334 + 464 = 798 43 + 256 = 

499 

+ 7 = 14 + 13 = 22 

Teologia  + 8 = 13 701 + 516 = 

1.217 

26 + 183 = 

409 

 + 4 = 7  + 4 = 7 

Interdisciplinar 4 + 17 = 

31 

379 + 158  = 

537 

02 + 140  = 

342 

+ 5 = 11 + 12 = 20 

Eventos  + 8 = 13 533 + 493 = 

1.026 

87 + 493 = 

780 

  

Idiomas +

 4 = 8 

31 + 23 = 54 1 + 23 = 54  + 4 = 8  

TOTAL 9 3.632 .084 0 9 

ANO LETIVO 2018 

ÁREA OFERTA FREQUÊNCIA 

POR 

ENCONTRO  

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Docentes 

da FAJE 

Docentes 

Externos 

Filosofia 2 + 13 = 

25 

550 + 193 = 743 35 + 120 = 

655 

  

Teologia 5 + 9 = 14 664 + 547 = 

1.211 

93 + 275 = 

568 

  

Interdisciplinar 1 + 11 = 

22 

331 + 170  = 

501 

71 + 111  = 

282 

  

Eventos   + 3 = 11 511 + 98 = 609 11 + 98 = 

609 

  

Idiomas + 2 = 5 41 + 14 = 55 1 + 14 = 55   

TOTAL 7 2.510 .169   



ANO LETIVO 2019 

ÁREA ATIVIDADES 

EFETIVADAS 

FREQUÊNCIA 

POR 

ENCONTRO  

MÉDIA 

DE 

PÚBLICO 

Docentes 

da FAJE 

Docentes 

Externos 

Filosofia 11 + 12 = 23 277 + 186 = 463 32 + 128 = 

360 

  

Teologia 4 + 11 = 15 301 + 690 = 991 71 + 226 = 

397 

  

Interdisciplinar 9 + 7 = 16 299 + 285  = 

584 

88 + 151  

= 336 

  

Eventos  6 + 10 = 16 494 + 991 = 

1485 

22 + 898 = 

1220 

  

Idiomas 3 + 0 = 3 19 + 0 = 19 9 + 0 = 19   

TOTAL 73 3.542 .332   

TABELA 2  |  Oferta de Atividades de Extensão e Eventos 
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TABELA 4  |  Frequência nas Atividades de Extensão e Eventos  

(por dia no curso / evento) 

 

TABELA 2  |  Inscritos nas Atividades de Extensão e Eventos 

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

EMISSÃO DE CERTIFICADOS 

Os convênios foram todos revisados em 2016. 

8 (oito) foram encerrados, 5 (cinco) refeitos e 6 (seis) adicionados. 

I. Convênios assinados até 2015 (cf. encontrei no Ano Acadêmico 2016 – 

CORTADOS: convênio rescindidos) 

1. ANEAS - Anchietanum 

2. ANEAS - Campinas 

3. ANEAS - Vila Kostka / Indaiatuba-SP 

4. Associação Escola Teológica para Cristãos Leigos / Maringá-PR 

5. CEDIC - Colatina/ES 

6. CEI / Rio de Janeiro-RJ 

7. Centro Loyola BH 

8. Centro Loyola Goiânia 

9. Centro Missionário PIME / Macapá-AP 

10. Nova Jerusalém 

11. Paróquia de Capim Grosso / Capim Grosso-BA 

12. Paróquia S. Gonçalo do Amarante / Caém-BA 

13. Paulinas BH 

II. Convênios ativos até 2019/2 

Assessoria do setor ADM / Jurídico da FAJE 

1. Centro Loyola BH  

Cursos de extensão e PGLS Teologia 

EM PROCESSO 

2. Diocese de Itabira/Cel. Fabriciano  

Escola de Catequese 

Assinado em 03/10/2016 

3. Paulinas BH 

Cursos EaD Bíblia em Comunidade 

Assinado em 18/08/2016 

4. Comunidade Vocacional Pedro Claver / Fortaleza-CE 

Cursos de Extensão / Escola de Assessoria de Juventude 

Assinado em 31/03/2016 

5. Paróquia N. Sra. da Assunção / Anchieta-ES 

Cursos de Extensão: Teologia Pastoral e Curso de Verão / Inverno 



Assinado em 14/06/2016.  

Mitra Diocesana de Colatina / Paróquia São João Batista  

Extensão: Curso de Iniciação Teológica 

Assinado em 22/02/2017 

7. Mitra Diocesana de Colatina 

Extensão: Escola Catequética da Diocese de Colatina/ES  

Assinado em 13/11/2017 

8. ANEAS / Vila Kostka / Indaiatuba-SP 

Cursos de Extensão em FILO e TEO 

Assinado em 08/07/2016 

9. ANEAS / Anchietanum 

Cursos de Extensão 

Assinado em 05/07/2016 (aditivo em 24/08/2019) 

10. ANEAS / Anchietanum 

PGLS Juventude 

Assinado em 15/01/2015 

11. Arquidiocese de BH / Vicariato para a Ação Social 

Curso de Extensão “Educação popular em Direitos Humanos” 

Assinado em 01/10/2016 

12. ABAC / Século XXI – Valinhos-SP 

Cursos de Extensão: 1) Vida Consagrada; 2) Laudato Si’ 

Assinado em 10/08/2016 

13. Associação Escola Teológica para Cristãos Leigos / Maringá-PR 

Cursos de Teologia para Leigos - EXTENSÃO 

Assinado em 13/11/2017 

14. Celebra Rede de Animação Litúrgica / Belo Horizonte-MG 

PGLS Liturgia Cristã 

Assinado em 27/08/2019 

15. Paróquia Santo Antônio / Belo Horizonte-MG 

Escola Diocesana de Atualização Catequética - EXTENSÃO 

Assinado em 28/08/2019 



III. Certificados emitidos de Extensão e Eventos2 

 2

015 

2

016 

2

017 

2

0183 

2

019 

FAJE 48 72 169 347 722 

CONVENIADAS 26 09 34 21 73 

TOTAL 574 081 703 668 995 

   TABELA 6  |  Emissão de CERTIFICADOS 

 

- Média 2015 – 1574/12= 131x9= 1179  (em 2015 emitimos 

gratuitamente mais de 500 certificados) 

IV. Adesão “Pacote Núcleo” 

 2

0184 

2

0195 

Semestre 1 - 0 

Semestre 2 7 7 

TOTAL 7 57 

TABELA 7  |  Inscritos no Pacote Núcleo 

                                                           
2 Levantamento feito até nov/2019. 
3 A partir de 2018/2 começamos com o benefício PACOTE NÚCLEO. 
4 2018/2 – VALOR do pacote foi de R$ 50 (arrecadação em 2018 – R$ 2.850) 
5 2019/1 e 2 – VALOR do pacote foi de R$ 55 (arrecadação em 2019 – R$ 8.635) 
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8. Biblioteca Padre Vaz  

A Biblioteca Padre Vaz, em 2019, colocou à disposição de seus alunos, 

professores e pesquisadores, um acervo de 269.898 mil exemplares entre (livros, 

periódicos, teses e dissertações, etc.). Nesse ano, foram registradas mais de 183.000 

consultas online as bases da Biblioteca. Foram realizados 32.128 empréstimos 

domiciliares.  

Em 2019, a Biblioteca investiu, tempo, dedicação e criatividade, no 

aperfeiçoamento das atividades e na criação de novos serviços, contribuindo para a 

missão da Faculdade, que é formar pessoas com excelência acadêmica nas áreas de 

Filosofia, Teologia e áreas afins. Nesse sentido, tivemos algumas atividades, de apoio 

aos usuários, que merecem destaques: 

 Ampliamos o atendimento de visitas guiadas, individuais e grupais, para 

apresentação da Biblioteca.  O atendimento dessa demanda nos propiciou 

melhorias na orientação e informação aos discentes sobre os 

regulamentos, sobre as normas de funcionamento e organização do 

Acervo, e as instruções quanto ao uso do sistema da Biblioteca.   

 Ofertamos treinamentos diferenciados, para pesquisas no sistema da 

Biblioteca em salas de aula.  

 Elevamos o número de orientações para os trabalhos acadêmicos, através 

do SOM: serviço de orientação metodológico. Trabalho importante que 

auxilia o usuário na elaboração de citações e referências, de acordo com 

as normas da (ABNT) em seus trabalhos e pesquisas. 

 Disponibilizamos treinamentos grupais e individuais para uso do Portal 

Capes, e para pesquisas nas bases de dados e E-books 
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Oficina (Treinamento de Usuários Minter) realizada em 

14/02/2019 na sala do EAD. 



 

Treinamento dos alunos 2º ano de Teologia realizada em 04/02/2019 na sala de Vídeo 

Conferência 

Outros serviços oferecidos pela biblioteca em 2019 

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

de ensino e pesquisa. Dentre esses serviços, destacamos: 

 A indexação de artigos de periódicos na base de dados Scrib, base com 

mais de 76 mil artigos disponíveis para pesquisas;  

 Indexação de 2.348 sumários de periódicos na base Katal, base com 

150.615 mil fascículos de periódicos e mais de 44 mil sumários para 

pesquisas;  

 Catalogação de 1493 (livros, teses e dissertações, DVD´s, CD´s) na base 

Livri, base com 116.493 mil exemplares para consulta.  

 Confecções de fichas catalográficas para teses, dissertações. Trabalho de 

catalogação na fonte dos dados bibliográficos dos trabalhos de 

conclusão. É exigida para os trabalhos de pós-graduação e opcional para 

os trabalhos de conclusão dos cursos de graduação. 

 Exposições de novas aquisições de livros e periódicos 

 Colaboração nas atividades do Recredenciamento 

Projetos implantados 

 Projeto do Memorial do Pe Vaz 

Em 2019 houve a conclusão do projeto FAPEMIG - CHE - APQ-01125-15 - 

“Pesquisa para edição da obra filosófica inédita de Henrique C. de Lima Vaz – II parte”. 



A bibliotecária Zita Mendes, participou de todas as etapas do projeto como 

colaboradora. 

 Projeto do Memorial do Padre Libanio 

Com todos os trabalhos em andamento, já descritos em anos anteriores. 

 Projeto de indexação dos periódicos em bases de dados nacionais e 

internacionais.  

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 2019, a Perspectiva Teológica foi aprovada, sob 

condição, para entrada na Scielo. 

 Projeto Ampliação Biblioteca 

As bibliotecárias participam como membros do GT Biblioteca-Ampliação, 

estiveram presentes em várias reuniões com os arquitetos, para sugestões de projeto do 

novo prédio.  

 Projeto de Compras consorciadas - (AUSJAL) 

As Bibliotecárias da FAJE fizeram parte de uma rede de cooperação (AUSJAL), 

participaram de algumas reuniões, via áudios conferencias, para trabalhos referentes as 

compras consorciadas de bases de dados e e-books.  

 Projeto Consulte e Leve  

Os materiais que são doados para a biblioteca como: livros, periódicos, entre 

outros, passam por uma triagem, são doadas as instituições dos Jesuítas, as instituições 

conveniadas. Aqueles materiais em grandes duplicidades são colocados à disposição dos 

usuários, através do consulte e leve. 

Mudanças efetivadas pelo setor em 2019 

 Foram investidos mais recursos na preservação e conservação das obras 

raras, com a troca do Sistema Climus, responsável pelo controle da 

temperatura e umidade relativa do ar. 

 Mudança da empresa de segurança do acervo da Biblioteca, deixamos a 

Plantão e contratamos a EMIVE. 

 Foi feita a troca do sistema da Biblioteca do Infoisis para o Pergamum. 

 Em outubro as bibliotecárias tiveram dois dias de capacitação do Sistema 

Totus e do Sistema Pergamum, na Unisinos. Participaram de várias 

reuniões para migração da biblioteca e trabalharam intensamente nas 

correções do sistema. 

Recebimento de doações 



 A Biblioteca recebeu a doação de +- 40 mil volumes em livros e 

periódicos, das bibliotecas Secofe e Armando Cardoso. As bibliotecárias 

acompanharam pessoalmente a transferência dos acervos de Campinas 

para Belo Horizonte. Foi contratado um funcionário para auxiliar nos 

trabalhos de identificação e seleção das obras. Está sendo feito um 

Inventário físico (chek list) desse acervo. 

 Em setembro de 2019, a biblioteca recebeu em torno de 130 caixas de 

livros doados pela Cúria de Roma. 

Participação em eventos 

 Em 2019, as bibliotecárias, professores e alunos da FAJE, participaram 

de um evento, de especial importância, a entrega da Medalha Mendes 

Pimentel 2019. Uma Homenagem Póstuma ao Padre Vaz. 

 

 Participaram, em março de 2019, da webinar “A biblioteca universitária e 

os novos instrumentos de avaliação (MEC/INEP) ”. 

 Participaram também II Seminário do ensino superior, promovido pelo 

SINEP/MG, com o tema “ Tecnologia Aplicada à Educação como 

Instrumento na Qualidade dos Cursos de Graduação e na Construção do 

Conhecimento pelos alunos assim como alternativa à obtenção de 

conceito 5 nas Avaliações do MEC-INEP”. Neste seminário foi abordado 

o tema Repositório Institucional. 



 

 Todos os auxiliares participaram durante 3 tardes, do “ Curso de 

Desenvolvimento de equipes com Programação Neuro Linguística – 

“PNL” 

Nessa oportunidade foram tratados assuntos importantes como comunicação 

corporativa e redes sociais, administração do tempo, produtividade e organização, 

motivação carreira e planejamento pessoal; ancoras visuais, auditivas e cenestésicas e 

metamodelo (deleções, distorções e generalizações), dentre outros. 

 A bibliotecária coordenadora, participou em junho de 2019, da webinar “ 

Boas Práticas na Publicação de Artigos Científicos”. Esteve presente 

no dia 12/11/2019, no III Seminário Portal Capes. Nessa oportunidade 

participou, como ouvinte, de várias palestras. (Acesso e disseminação de 

publicações científicas. Indicadores da produção científica e impacto 

social – perspectivas e desafios. Inteligência artificial, conhecimento 

científico e bibliotecas digitais. Disponibilização de bases e periódicos 

científicos por editoras Internacionais. 

Formação continuada 

Em 2019 houve a participação de 2 funcionários (Vanda e Crislaine) no curso de 

Libras.  

9. Diretoria Administrativa  

As informações abaixo referem-se às melhorias e atividades desenvolvidas ao 

longo do ano de 2019, início de 2020. 

Administração: 



 Uma vez por semestre, convidamos profissionais especializados para 

ministrar palestras com temas específicos para o crescimento pessoal, 

profissional e espiritual do corpo Técnico-Administrativo. Esse encontro 

fica a cargo do Diretor do DACP. 

 No segundo semestre de 2019, com o apoio da equipe da mantenedora 

ASAV – Associação Antônio Vieira e da FAJE, foi migrada a base de dados 

da Faculdade Jesuíta, estando hospedada em um ambiente do datacenter 

com características de redundância e alta segurança para gerenciamento e 

integralização de processos nas áreas, contábil, acadêmica, tecnológica, 

financeira e biblioteca. Essa parceria proporcionou a atualização dos 

sistemas operacionais e customização de integração de usuários junto ao 

TOTVS. Com essa migração alguns sites, como Memorial Pe. Libanio e Pe. 

Vaz foram hospedados na ASAV. Em 2020 está projetada a hospedagem 

dos demais sites.  

 Durante o ano foi executado o plano de contingência, segurança e melhor 

otimização dos servidores. 

 Foi firmado contrato junto a Empresas Techsert para realização da 

digitalização dos arquivos acadêmicos da Faculdade Jesuíta, sendo estas 

testadas. Foram feitos treinamentos em ambiente de homologação, no qual 

serão implementadas em ambiente de produção em 2020. 

 Foi criado a aba Faje Online para a divulgação de arquivos de vídeo e áudio, 

dos projetos Nós Humanos, Passo a Pensar, Conferências FAJE. 

 Em novembro de 2019 foi firmada a parceria da ABEPARE – Livraria 

Padre Réus, de Porto Alegre, com a instalação de uma filial FAJE- Livraria, 

no nosso campus. Além da venda de livros teremos a comercialização de 

materiais litúrgicos. O início das atividades está previsto para meados de 

março, início de abril/2020, devido aos encaminhamentos legais. Quem 

interessar poderá solicitar emissão de Notas Fiscais. 

Infraestrutura: 

 Disponibilização de mais uma sala para aula de idiomas do 2º andar, bloco 

02 – Pe. Libanio, com instalação de um aparelho de televisão. 

 No início de 2019 foi elaborado o planejamento e execução da distribuição 

de rede interna e wireless na Hospedaria São Oscar Romero e sala dos 

professores, com a implementação do recurso de vouchers para 

disponibilização de internet. 

 A rede do bloco São Oscar Romero foi toda elaborada em padrão de 

cabeamento estruturado. 



 O serviço de CFTV foi ampliado com instalação de câmeras no prédio São 

Oscar Romero e também no Bloco Administrativo. 

 Revitalização do Refeitório dos funcionários da Manutenção, com aquisição 

de jogos, mesa de Totó, reforma dos sofás, cadeiras, geladeira e fogão. 

 Melhoria na sala dos professores, com aquisição de frigobar, cafeteira 

elétrica, e reforma dos móveis e sofás.  

 Instalação no prédio Pe. Libanio – Bloco 02 das aulas, no 1º e 2º andar, de 

01 bebedouro coletivo de bancada.  

 A parceria com a ASAV proporcionou também vários aperfeiçoamentos 

sendo: 

# link principal de Internet teve sua velocidade duplicada mediante 

negociação de contratos sem custos; 

# link de contingência de internet foi substituído por um link de velocidade 

superior e custo inferior; 

# equipamentos de segurança e distribuição da rede wireless foram 

adquiridos para serem implementados em 2020, buscando reorganização da 

rede com distribuição de atualizações e antivírus por servidor, além de toda 

a reorganização da rede; 

# criação de servidores virtualizados para garantia de segurança e melhor 

otimização dos servidores; 

# análise para mudanças do Moodle, plataforma de apoio para pedagogias 

ativas, para customização integrada ao TOTVS, que será denominado AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

# Tivemos no ano de 2019 a execução do plano de contingência, segurança 

e proteção dos dados nos servidores e equipamentos por razão de ransoware, 

com o apoio da equipe técnica da ASAV. 

# O link de telefonia foi substituído por um mais eficiente e custo menor. 

 Dando sequência ao retrofit da FAJE, foram trocadas todas as janelas do 

bloco 02 – Pe. Libanio, dando maior segurança e leveza no ambiente; 

 Revitalização dos pisos dos corredores do 1º e 2º andares do prédio das 

aulas; 

 Em dezembro de 2019 iniciamos também o retrofit do bloco 01 – 

Administração, com as seguintes intervenções: 

# reforma dos gabinetes dos diretores, professores que trabalham no 2º 

andar, com troca de portas, reforma dos pisos, pintura. 

# retirada dos banheiros privativos dos gabinetes e instalação de 02 

banheiros no corredor, um feminino e outro masculino, além da reforma do 

banheiro na recepção da reitoria.  

# reforma dos banheiros do primeiro andar, um feminino e outro masculino; 

# unificação das secretarias, que passam a ocupar o mesmo espaço; 



# cada coordenador de curso terá seu gabinete em frente do novo espaço 

único da secretaria; 

# reforma da recepção, que deixará de existir, transformando-se em Central 

de informação, para apoio às secretarias, coordenações e administração, com 

registro de protocolos, profissionalizando mais o trabalho. 

A mudança no espaço foi pensada para melhoraria no atendimento dos alunos e 

professores. A Portaria funcionará como Recepção da FAJE. 

 Foi concluída a instalação do Abrigo de Resíduos Recicláveis, ao lado da 

garagem, próximo ao estacionamento das quadras, com contenedores para 

todos os tipos de resíduos sólidos. 

 Os aprimoramentos e adaptações feitas no Campus tornou possível a 

aprovação, por parte da Prefeitura Municipal de BH, do EIV (Estudo de 

Impacto de Vizinhança), previsto no Plano Diretor, através da publicação no 

Diário Oficial do Município (D.O.M.), no dia 03 de janeiro de 2020, Edição 

5927 do Parecer de Licenciamento Urbanístico – PLU – nº 012.449/16. 

 Geraldo Luiz De Mori, SJ 

 Reitor 

 Belo Horizonte, 9 de março de 2020 

 


