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Relatório Anual da Reitoria 

2010 

 

 Na abertura do 28º Ano Acadêmico da Faculdade Jesuíta de Filosofia e 

Teologia, com alegria acolho a todos vocês que vieram participar desta solenidade 

que marca o inicio oficial de nossas atividades. A cada novo ano, descortinam-se 

muitas possibilidades, no sentido de concretizar a vocação da FAJE de ser escola 

de pensar. O opúsculo Ano Acadêmico 2010 apresenta, de modo detalhado, as 

coordenadas de nossa caminhada. Entretanto, estamos sempre abertos para o novo 

e para as surpresas que o tempo nos reserva. Importa, somente, não perder as 

chances que nos serão dadas de crescer e alcançar metas sempre mais elevadas. 

Portanto, começamos o novo Ano Acadêmico carregados de esperanças. 

 A tradição da FAJE comporta, no início de cada ano acadêmico, fazer uma 

recapitulação dos eventos principais do ano anterior, de maneira a esboçar, em 

grandes linhas, o ponto de onde a caminhada será retomada. Nas entrelinhas do 

elenco de realizações, será possível captar o espírito que anima a FAJE e garantirá 

o dinamismo das muitas atividades de 2010. Evidentemente, um relatório sintético 

exige deixar de fora uma série de eventos. Entretanto, isto não significa que 

careçam de importância. Antes mesmo de me referir às efemérides do ano passado, 

agradeço, do fundo do coração, a todos que, de uma maneira ou de outra, 

colaboraram para que a FAJE mantivesse seu alto padrão de excelência acadêmica.  

 No âmbito geral, teve importância particular a inauguração do Auditório 

Dom Hélder Câmara, com os espaços anexos. No contexto da inauguração, foi 

realizado o Colóquio Interdisciplinar sob o título “Dom Helder e os Pobres – a 

Igreja e o Mundo”, com intervenções de conferencistas renomados. O projeto 

arquitetônico de reforma do auditório onde estamos, a ser transformado em Espaço 

Cultural, já foi concluído e está na Prefeitura à espera de aprovação. Uma vez 

aprovado e feito o orçamento, será hora de captar recursos para concretizar esta 

obra importante. Um evento marcante foi o V Simpósio Filosófico-Teológico, sob 

o título “Literatura – provocação para o pensar”, avaliado muito positivamente. As 

secretarias passaram por uma reorganização no tocante ao espaço físico e aos 

horários de funcionamento. Agora, estão todas concentradas numa ala do prédio da 

administração, de modo a facilitar o contato entre os diretores de Departamentos e 

coordenadores de cursos com as respectivas secretárias. Com isto, o atendimento 
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dos alunos ficou facilitado. O setor de informática foi totalmente renovado para se 

adaptar às demandas da FAJE. Contamos, agora, tanto com uma nova 

infraestrutura de hardware e software quanto com uma nova equipe de 

profissionais qualificados. O site institucional passou por uma total reformulação, 

sendo facilitado o processo de atualização. Ao longo do ano, com a assessoria de 

uma publicitária, foi levada adiante uma campanha de divulgação da FAJE, no 

âmbito da Grande Belo Horizonte. Esperamos colher frutos deste investimento. 

Continuaremos firmes no empenho de divulgar nossa instituição. O serviço de 

cantina e restaurante para alunos e funcionários foi terceirizado, adequando-se às 

novas exigências da FAJE. A segurança do campus, mormente durante a noite, foi 

reforçada com a contratação dos serviços de uma empresa especializada. Passo 

importante foi a assinatura de convênios com a FAPEMIG para a concessão de 

bolsas de estudos aos alunos de pós-graduação em Filosofia e Teologia, a compra 

de livros para a Biblioteca Padre Vaz e ajuda para a Revista Síntese. O Setor de 

Publicações, finalmente, teve seu primeiro Diretor, o Prof. César Alves. Pela 

primeira vez, celebramos o Dia da Responsabilidade Social, desenvolvendo 

atividades com os alunos da Escola Estadual Maria Luísa. Foi importante o 

encontro do Reitor e seus consultores com o novo Diretor das Edições Loyola, para 

acertar os termos da parceria FAJE-Loyola, para superar a informalidade das 

relações de longa data. 

 A notícia mais alvissareira do Departamento de Filosofia foi a obtenção do 

1º lugar nacional no ENADE de Filosofia, realizado em 2008, cujos resultados 

foram divulgados pelo MEC no ano passado. Entretanto, defrontamo-nos com um 

paradoxo: somos “o melhor curso de Filosofia do Brasil”, porém, apesar dos 

esforços de divulgação, as matrículas no curso tem diminuído. Foi preparada a 

versão eletrônica do período do Departamento – “Síntese – Revista de Filosofia”. 

Em breve, estará disponível on-line. No segundo semestre, foi retomado o 

programa de extensão “Sextas Filosóficas”, com uma série de 8 palestras sobre 

“Pensadores do Século XX”. Sob a coordenação do Prof. Delmar Cardoso foi 

realizado o 2º Colóquio Vaziano, sobre o tema “História em questão”. Por 

iniciativa dos alunos, com o aval da direção do Departamento de Filosofia, em 

animado debate, os professores Paulo Margutti e Javier Herrero confrontaram suas 

posições sobre “Pensamento filosófico: empirismo e metafísica”. O Prof. Ricardo 

Fenati foi nomeado coordenador do curso de Filosofia, tendo assumido as funções 
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no início do mês passado. Com a saída do prof. Bruno Guimarães, o prof. Richard 

Romeiro passou a ser professor do quadro. O Prof. Álvaro Pimentel assumiu o 

curso de Filosofia da Religião e o Prof. Delmar Cardoso assumiu o curso de Ética, 

antes ministrados pelo Prof. João MacDowell. Os professores do Departamento 

fizeram numerosas publicações sob a forma de artigos em revistas especializadas e 

capítulos de livros, bem como participaram de vários eventos ligados à Filosofia. 

Embora devesse entrar no tópico referente ao Núcleo de Extensão, observo aqui a 

participação do Departamento de Filosofia, na pessoa do Prof. João MacDowell, na 

implementação do convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado, através 

da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF), para oferta de Cursos 

de Atualização para Magistrados. Foram oferecidos dois cursos, com excelente 

aceitação, sobre os temas “Ética e Cultura Contemporânea” e “Direitos Humanos 

na Prática Judicial”. Esperamos que esta parceria seja levada adiante.  

 Notícia auspiciosa para o Departamento de Teologia foi sua escolha como 

um dos três Centros Interprovinciais de Formação (CIF) de Teologia para os 

jesuítas da América Latina. O projeto começou a ser implementado neste ano. 

Embora, desde sua fundação o Departamento tenha contado com alunos jesuítas de 

outros países, doravante, esta presença será coordenada pela Conferência de 

Provinciais Jesuítas da América Latina (CPAL). Em boa hora, foi introduzida a 

Jornada de Integração, no início dos cursos intensivos de fevereiro, para acolhida 

dos alunos novos e antigos. A iniciativa revelou-se frutuosa. Os professores do 

Departamento engajaram-se no debate nacional em torno do Parecer do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), a respeito dos bacharelados de Teologia, cuja 

conveniência de aprovação pelo MEC tem sido posta em questão por pessoas 

ligadas ao Ministério. O Departamento acolheu o IV Fórum Interinstitucional de 

Teologia e Ciências da Religião de Belo Horizonte. Foi conferido ao Prof. 

Francisco Taborda o título de Professor Emérito. Na ocasião, fez-se o lançamento 

de seu livro “O memorial da Páscoa do Senhor – Ensaios litúrgico-teológicos sobre 

a Eucaristia”. O Departamento foi reforçado com dois novos professores do quadro 

– César Alves e Francisco das Chagas de Albuquerque – que, recentemente, 

obtiveram o título de doutor. E contou com a colaboração do Prof. Massimo 

Pampaloni, do Pontifício Instituto Oriental, de Roma, e do Prof. Manuel Hurtado, 

da Universidade Católica da Bolívia, de Cochabamba. Digna de menção foi a visita 

do Prof. Christoph Theobald, do Centro Sèvres de Paris, que proferiu uma 
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conferência sobre o tema “Uma Teo-logia narrativa?” A revista Perspectiva 

Teológica, pouco a pouco, adequa-se aos critérios de avaliação da CAPES e da 

Scielo (Biblioteca Científica Eletrônica online) e, em breve, terá sua edição online. 

Foi renovado, por mais 10 anos, o convênio de afiliação do ITESC – Instituto 

Teológico de Santa Catarina –, sediado em Florianópolis, com a Faculdade 

Eclesiástica de Teologia. As coleções, coordenadas pelo Departamento, tiveram 

um bom incremento ao longo do ano: a Coleção Theologica com 5 novos títulos; a 

Coleção Bíblica Loyola com 4 novos títulos. Foi preparado o relatório para o 

processo de reconhecimento pelo MEC do Curso de Bacharelado em Teologia. Os 

formandos do corrente ano serão a primeira turma a concluir o curso reconhecido. 

Espera-se, para breve, a visita dos técnicos do MEC. No Programa de Pós-

Graduação, foram defendidas 1 tese e 8 dissertações. O Programa, juntamente com 

o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-MG, organizou o 

2º Congresso da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Teologia e Ciências da Religião (ANPTECRE), realizado no campus da PUC-MG. 

Foi abundante a produção dos professores, em forma de livros, capítulos de livros, 

artigos e textos para jornais e revistas, bem como a participação em congressos, 

simpósios e encontros no Brasil e no Exterior.   

 O Núcleo de Extensão e Especialização coordenou uma série de iniciativas 

com atividades na área de Filosofia e Teologia, como os Módulos de Atualização 

Teológica e o Curso de Teologia Pastoral, as Sextas Filosóficas e o Projeto Filmes 

para Pensar e Ser Mais. O Curso de Teologia Pastoral comemora, neste ano, 20 

anos de funcionamento ininterruptos. Tem sido um excelente campo de 

voluntariado para os alunos de graduação e pós-graduação do Departamento de 

Teologia e ex-alunos ligados ao CTP. Ao longo das duas décadas, a procura pelo 

CPT tem sido grande, exigindo da Coordenação um difícil processo de seleção dos 

pedidos por vaga. Aproveito o ensejo para parabenizar a atual coordenação do CTP 

e todos quantos colaboraram e colaboram neste serviço à Igreja e aos cristãos de 

Belo Horizonte. Os convênios firmados com a FAJE e gerenciados pelo Núcleo de 

Extensão e Especialização tem permitido a várias instituições oferecerem curso de 

pós-graduação lato sensu sob os auspícios da FAJE. Às oito instituições 

conveniadas, foram acrescidas mais três: o Instituto Teológico de Santa Catarina, 

para o curso “Espaço Celebrativo-Litúrgico e Arte Sacra”;  o Colégio Anchieta de 

Porto Alegre, para o curso “Atualização Teológica em Sagrada Escritura” e o 
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Tribunal Interdiocesano e de Apelação de Belo Horizonte, para o 11º Encontro dos 

Servidores da Justiça Eclesiástica. Neste ano, as atividades do Núcleo de Extensão 

serão incrementadas com uma oferta maior de atividades. O novo diretor do 

Núcleo, o Prof. Afonso Murad, foi incumbido de dinamizá-lo com novas idéias e 

iniciativas. 

 Em relação à Biblioteca Padre Vaz, deve-se registrar a inauguração do 

Projeto BNDES, para a preservação do acervo de obras raras. 2.251 obras raras já 

foram catalogadas e estão disponíveis para consulta. A biblioteca já atendeu alguns 

pesquisadores que vieram consultá-las. 68.825 artigos e recensões já foram 

indexados e estão disponíveis para consulta online. 8.314 sumários estão indexados 

na Base de Dados Katal; 3.581 indexações foram feitas ao longo do ano. Os 

usuários podem ter acesso a textos completos de periódicos eletrônicos na área de 

Filosofia e Teologia, através de links disponibilizados pela Biblioteca em seu site. 

São já 41 títulos na área de Filosofia e 36 na área de Teologia. Houve um grande 

incremento no acesso de Portal de Periódicos da CAPES. O treinamento oferecido 

aos alunos do 2º ano de Teologia e os treinamentos individuais para uso do Portal 

tem se mostrado eficazes. A Biblioteca foi acrescida em 2.203 volumes, entre 

livros, teses, dissertações e DVD/CDs. Por outro lado, continuou o trabalho de 

complementação de algumas coleções, revistas, enciclopédias e dicionários que 

estavam incompletos. O sistema antifurto tem permitido um maior controle do 

acervo. No final do ano, foi feito um inventário do acervo, que permitiu localizar 

títulos mal recolocados nas prateleiras, bem como identificar os títulos extraviados, 

antes da instalação do sistema de segurança. O último inventário foi feito em 2004.  

 Com tristeza recordamos dois falecimentos que dizem respeito à FAJE. Em 

28 de janeiro do ano passado, depois de penosa doença, deixou-nos o Prof. José 

Tavares de Barros, a cuja colaboração, em ambos os Departamentos, a FAJE será 

sempre agradecida. Em 16 de junho, o ex-aluno do Departamento de Teologia, de 

2001 a 2003, Gisley Azevedo Gomes, foi brutalmente assassinado em Brasília.  

 A figura de Matteo Ricci, grande missionário jesuíta na China, na passagem 

dos séc. XVI ao XVII, inspirará nossas atividades. A celebração do 4º Centenário 

de sua morte nos recordará como é possível acolher o outro, o diferente, o novo, 

inculturar-nos, quando somos movidos pela benevolência e pela amizade. Que seu 

testemunho fulgurante de homem de fé e de sábio humanista ilumine nossa 

caminhada, fundada nos valores do Evangelho, com grande abertura para o 
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Mundo, e seja para nós um estímulo a ir além dos horizontes conhecidos, onde a Fé 

e a Razão tem uma contribuição a dar. 

 Muito obrigado! 
   
 

 

A partir de hoje, a sala 4 do Bloco Dom Helder será chamada Sala Dra. Zilda 
Arns e a sala 3, Sala Irmã Dorothy Stang. Esta será uma forma de perpetuar, 
entre nós, a memória destas duas mulheres de profunda humanidade e 
comprometidas na construção do Mundo Novo possível, na luta pelo direito à vida 
das crianças vítimas da fome e da pobreza e pelo respeito à Natureza, na contramão 
dos interesses do agronegócio. Que o testemunho destas duas profetisas dos 
tempos modernos questione nossas consciências e não nos permita cruzar os braços 
diante do ingente desafio de criar um mundo mais humano, mais justo e mais 
fraterno. 


