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         Na abertura do 29º Ano Acadêmico da FAJE, expresso a alegria de termos 
conosco nosso Chanceler, Pe. Carlos Palácio, Provincial do Brasil da Companhia de 
Jesus, por longos anos, professor estimado desta casa, da qual foi Reitor. Acolho, 
também, os diretores de Departamentos e setores, professores, alunos e funcionários. 
Agradeço a presença dos amigos e colaboradores que aceitaram nosso convite para 
participar desta solenidade de abertura do Ano Acadêmico 2011, de modo especial, o 
Prof. Dr. Francisco de Aquino Júnior, nosso ex-aluno que, daqui a pouco, nos brindará 
com a aula inaugural. 

       A tradição comporta que o Reitor faça um balanço das principais atividades do ano 
anterior, ao se iniciar um novo Ano Acadêmico. É sempre uma chance de olhar para trás 
e se dar conta do caminho andado e olhar para frente, vislumbrando caminhos a serem 
trilhados. Passado e futuro estão em tensão quando se trata de contemplar a história de 
nossa instituição. Nós o fazemos com espírito de gratidão a Deus, que nos deu a chance 
de realizar tantas coisas; com espírito de coragem, necessário para não nos deixarmos 
bloquear pelos desafios com que nos defrontamos a cada passo; com espírito de 
responsabilidade, reconhecendo nossa vocação de sermos a Companhia de Jesus a 
serviço da Igreja e da Sociedade; com espírito de honestidade, requerido pela reflexão 
filosófica e teológica feita com seriedade e consciência. 

       Em janeiro passado, tivemos a grata satisfação de ver noticiado na mídia local e 
nacional o fato de estarmos entre as 25 melhores instituições de ensino superior no 
ranking nacional, na avaliação do Índice Geral de Cursos, IGC do MEC. Fomos a única 
instituição particular, em Minas Gerais, a obter nota máxima, 5. Aproveito a ocasião 
para parabenizar o corpo de professores, alunos e funcionários, a quem se deve a 
excelência da FAJE. Entretanto, seria insensato gloriar-nos sem a preocupação de 
manter elevado nosso padrão de ensino. Por isto, junto com meus parabéns, vai o pedido 
a todos no sentido de buscarem sempre a excelência em tudo quanto fizerem. Isto é 
responsabilidade de todos nós. 

       Sem descer às minúcias do cotidiano, recordemos os fatos mais marcantes de nossa 
caminhada em 2010, nos quais se pode perceber a ação do Espírito entre nós: 

       No âmbito geral, são dignos de menção: o recredenciamento da FAJE junto ao 
MEC, após a visita dos avaliadores. Como resultado da visita do MEC, a Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) foi redimensionada, passando a funcionar de maneira 
conveniente; também entraram em funcionamento a nova Comissão da Carreira 
Docente e a ouvidoria da FAJE. Foi elaborado o novo Plano de Desenvolvimento 
Institucional para o quinquênio (2011-2015), que iniciamos. Realizou-se o VI Simpósio 
Filosófico-Teológico, sobre o tema Ciências-Filosofia-Teologia: diálogos possíveis. Foi 
aprovada a criação da Coleção Estudos Vazeanos, com a finalidade de divulgar o 
pensamento do Pe. Henrique de Lima Vaz. O primeiro volume será publicado neste ano. 
O setor de informática passou por profunda reorganização, para atender as demandas 
dos vários setores. Houve uma melhoria nas salas de aula com a instalação de tomadas 



para laptops e ventiladores; foi inaugurada a sede dos centros acadêmicos e do 
GRUPREV; duas salas do bloco Dom Hélder passaram a se chamar Dra. Zilda Arns e 
Irmã Dorothy Stang, como homenagem a estas duas profetisas de nossos tempos. O site 
institucional começou a ser reformulado; por motivos alheios à nossa vontade, não foi 
possível concluir os trabalhos, o que acontecerá no primeiro semestre deste ano. De 
forma discreta, foram desenvolvidas algumas atividades por ocasião do Dia da 
Responsabilidade Social, dando mostras de nosso interesse por esta dimensão 
importante de nossa instituição. Houve substituição do secretário geral, tendo o Prof. 
Paulo Villani sido substituído pelo Sr. Celso Messias de Oliveira; o Irmão Eudson 
Ramos assumiu a função de Diretor Administrativo; o Prof. Afonso Murad assumiu a 
função de Coordenador do Núcleo de Extensão e Especialização; o Prof. César Alves 
assumiu a função de Diretor do Setor de Publicações; o Prof. Elton Vitoriano Ribeiro 
foi nomeado Diretor da Biblioteca, tendo o Prof. Francisco Taborda assumido a função, 
interinamente, no segundo semestre. A Profa. Sílvia de Contaldo foi nomeada 
Coordenadora do Instituto Superior de Educação, previsto no Art. 48 de nosso 
Regimento. 

       Destaco, de modo particular, o Convênio de colaboração firmado entre a FAJE e a 
Universidade Católica Portuguesa, para atividades de intercâmbio de alunos e 
professores, constituição de grupos de pesquisa em filosofia, teologia e áreas afins, 
parceria para organização e realização de eventos, colaboração nas respectivas 
publicações científicas e divulgação mútua de publicações.  

       No Departamento de Filosofia, houve mudança no sistema de seleção para o curso 
de graduação em 2011, a título experimental, adotando-se o ENEM 2010 como 1ª etapa 
e uma prova única da Faculdade, como 2ª etapa. O prof. Álvaro Pimentel foi nomeado 
Coordenador do Curso de Graduação, em substituição do Prof. Ricardo Fenati. Como 
novos professores, o Departamento conta com o Prof. Carlos Roberto Drawin e Edil 
Guedes Júnior, que passaram de professores associados a professores do quadro, e o 
Prof. Elton Vitoriano Ribeiro que, concluído o doutorado na Universidade Gregoriana, 
de Roma, foi incorporado ao quadro de professores. Os profs. Marco Heleno Barreto e 
Delmar Cardoso pediram licença para, no primeiro semestre de 2011, fazerem estudos 
de pós-doutorado. Três professores do quadro se afastaram, por motivos diversos: Prof. 
Paulo Roberto Margutti Pinto (abandono das atividades acadêmicas), Richard Romeiro 
Oliveira (aprovação em concurso da Universidade Federal de Pernambuco) e Ricardo 
Fenati (voltou a ser professor associado). 

No Departamento de Teologia, houve troca do Diretor, tendo o Prof. Geraldo De Mori 
assumido a função no lugar do Prof. Nilo Ribeiro Júnior. Em vista do reconhecimento 
do curso de teologia, recebemos a visita dos avaliadores do MEC. No final do ano, 
aconteceu a cerimônia de colação de grau da primeira turma do curso de Teologia. Em 
breve, será possível implementar o programa de aproveitamento de estudos, tendo em 
vista, de modo particular, nossos ex-alunos. Os Profs. Geraldo De Mori e Johan 
Konings participaram da Audiência Pública, realizada em Brasília, convocada pelo 
Conselho Nacional de Educação, com a finalidade de discutir as Diretrizes Curriculares 
para os cursos de Teologia no Brasil. Os professores do Departamento estão 
acompanhando de perto a questão. Alguns professores participaram de eventos 
internacionais importantes. O Prof. Nilo Ribeiro Júnior participou do Congresso 
Internacional de Teologia Moral, em Trento, Itália. A FAJE foi a única instituição da 
América Latina que ofereceu uma mesa redonda. O Prof. João Batista Libanio 



participou do Congresso comemorativo dos 50 anos da CLAR, em Bogotá, Colômbia. O 
Prof. Geraldo De Mori e o doutorando Alex Vigueras participaram do Primeiro 
Colóquio de Teologia Prática, organizado pelo Departamento de Teologia da Pontifícia 
Universidade Católica do Chile. O Prof. Johan Konings ofereceu um curso sobre o 
Evangelho de João para pós-graduandos em Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa, Campus Lisboa, além de ter feito conferências para o Clero de Braga. 
Professores e alunos do Departamento participaram de atividades importantes da área: o 
23º Congresso da Sociedade de Teologia e Estudos da Religião – SOTER, na PUC 
Minas; a Assembleia da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Teologia e Ciências da Religião – ANPTECRE, em Brasília; o Fórum dos Editores de 
Revistas científicas, em São Paulo e o Congresso de Ciências da Religião da PUC de 
Goiás. Vários alunos e professores apresentaram comunicações no VI Simpósio 
Filosófico-Teológico da FAJE. Acolhemos, em nosso Campus, o encontro anual da 
Comissão de Teólogos Jesuítas da América Latina. Na ocasião, houve uma mesa 
redonda aberta a professores e alunos da FAJE, sobre os Desafios atuais para a Teologia 
da América Latina, bem como a conferência sobre a espiritualidade dos ícones, 
proferida pelo Prof. Alex Zatyrka, da Universidade Ibero Americana do México. Os 
profs. Afonso Murad e Élio Gasda passaram a integrar o grupo de Professores do 
Quadro. O Prof. Manuel Hurtado comunicou-nos que, a partir do 2º semestre deste ano, 
passará a residir, permanentemente, no Brasil, quando começará a fazer parte do grupo 
de Professores do Quadro. Após vários anos de magistério criativo e dedicado, o Prof. 
Nilo Ribeiro Júnior, desligou-se do Departamento. Os profs. Paulo César Barros e Johan 
Konings tiveram um semestre sabático. O Prof. Élio Gasda passou a integrar a Equipe 
de Reflexão Teológica da Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB Nacional, da 
qual já faz parte o Prof. Afonso Murad. 

       No âmbito da Pós-Graduação, a notícia alvissareira foi a nota 6 obtida pela Pós-
Graduação em Teologia, na avaliação trienal da CAPES, dando-lhe padrão 
internacional. Foi o único Programa de Pós-Graduação de Instituição particular a 
alcançar essa nota. A Pós-Graduação em Filosofia está se consolidando, tendo mantido 
a nota 3. Foram dados os passos para o lançamento da revista eletrônica “Pensar Revista 
Eletrônica da FAJE”, para divulgação digital de textos de nossos alunos, cujo primeiro 
número já está disponível on line. Inspirando-se no que se faz na graduação, foi 
implantada a tarde de integração, no primeiro dia letivo do ano, reunindo alunos e 
professores dos Programas de Pós-Graduação em Filosofia e Teologia. O periódico 
Perspectiva Teológica, ligado ao Departamento de Teologia e a seu Programa de Pós-
Graduação, foi submetido à avaliação da SciELO – biblioteca eletrônica que abrange 
uma seleção dos melhores periódicos científicos brasileiros –, com a intenção de fazê-la 
figurar nessa importante base de dados. De posse do resultado, o Departamento 
implementará as mudanças necessárias em vista de se adequar aos critérios da SciELO. 
Recebemos a visita do Prof. João Duque, da Universidade Católica Portuguesa, que, 
além da conferência oferecida aos alunos da graduação, sobre o tema A religiosidade na 
Net, e do debate com os alunos e professores da Pós-Graduação em Teologia, reuniu-se 
com a Reitoria, para tratar do Convênio entre a FAJE e a Universidade Católica 
Portuguesa, ao qual já se fez menção neste relatório. A Coordenação Central da Pós-
Graduação elaborou e apresentou mais um projeto junto à FAPEMIG, para aquisição de 
material bibliográfico, que foi parcialmente aprovado, além de ter acompanhado a 
execução do Projeto aprovado em 2009. Após vários anos no cargo de Coordenador da 
Pós-Graduação em Filosofia, o Prof. Francisco Xavier Herrero foi substituído pelo Prof. 



João Augusto MacDowell. Por outro lado, o Prof. Élio Gasda foi nomeado Adjunto do 
Coordenador da Pós-Graduação em Teologia. 

Quanto à Biblioteca, possuímos, atualmente, um acervo de 96.589 volumes, cadastrados 
nas áreas de filosofia, teologia e afins e 129.733 fascículos de periódicos. Ao longo do 
ano passado, foram incorporados ao acervo 2.417 volumes, entre livros, teses, 
dissertações, sem contar as revistas. Temos 632 títulos de periódicos correntes. São 421 
os usuários inscritos para uso do acervo; tendo sido realizados 26.848 empréstimos. Foi 
implementado um novo serviço no setor de circulação, por meio de e-mail, para envio 
de informativos, alertas sobre empréstimos, renovações, reservas e débitos, bem como 
cobranças referentes a atrasos no sistema de empréstimos. Foram feitas 14 exposições 
de livros novos e 2 exposições temáticas. Foi feito um inventário do acervo para 
identificar os livros extraviados, antes da instalação do sistema de segurança. Está sendo 
levado adiante o processo de indexação dos artigos dos periódicos correntes. No 
momento, são indexados 263 periódicos, tendo-se alcançado o número de 70.980 títulos 
indexados e disponíveis on line. Por outro lado, continua o processo de indexação de 
sumários das revistas, iniciado em 2006. Em 2010, foram incluídos 4.041 novos 
sumários à base de dados. São 237 os usuários inscritos para pesquisa no portal de 
Periódicos da CAPES. Foram feitos treinamentos para os usuários autorizados. Como 
forma de ampliar o uso do Portal de Periódicos, tem sido disponibilizado o acesso 
remoto para alguns usuários.       

O Setor de Publicações recebeu forte incremento. No momento, a Coleção Filosofia tem 
76 volumes publicados, a Coleção Theologica, 33, a Coleção Bíblica-Loyola, 57 e a 
Coleção FAJE, 10. A revista Perspectiva Teológica atingiu a casa dos 118 números 
publicados e a revista Síntese, 119. Já foram digitalizados e disponibilizados online os 
números de ambas as revistas correspondentes aos anos de 1995-2010. Temos em vista 
disponibilizar todos os números. O responsável pelo setor acompanhou a preparação e a 
publicação do periódico Pensar – Revista Eletrônica da FAJE, ligada aos programas de 
Pós-Graduação. Foram encaminhados às Edições Loyola um total de 109 pareceres, 
feitos pelos professores da FAJE, para tradução e publicação de livros, na área de 
filosofia e de teologia. Importante foi o trabalho de reforma, reorganização e 
class_ificação do depósito de revistas impressas, onde estavam acumulados mais de 
25.000 volumes. 

O Núcleo de Extensão e Especialização teve um notável incremento. Mais de 1.600 
pessoas participaram das atividades que supunham inscrição. Destacaram-se: o Projeto 
Sexta Filosófica, o Projeto Filmes para pensar e ser mais e os cursos de atualização 
filosófica e teológica por módulos. Tiveram excelente aceitação as palestras, as mesas 
redondas e os lançamentos de livro, com destaque para o colóquio por ocasião do Ano 
Sacerdotal. O Curso de Teologia Pastoral celebrou os 20 anos de atividades 
ininterruptas, mantendo vivos o interesse dos alunos e a procura de vagas. Trata-se de 
um serviço importante à formação de agentes de pastoral das paróquias da nossa 
Arquidiocese, bem como ajuda a consolidação da fé de tantos cristãos e cristãs, 
desejosos de dar um testemunho autêntico de compromisso com o Reino de Deus. No 
início do mês passado, foi lançado o opúsculo com a programação para este ano. Espero 
que a acolhida seja ainda mais incrementada, de modo que a irradiação da FAJE possa 
atingir um público cada vez maior e variado. 



Como se pode ver, fizemos uma rica caminhada. Tudo isto sem falar do trabalho 
diuturno dos professores e pesquisadores que, além da docência, se dedicam a escrever 
e publicar, prestar assessoria, dar conferências, participar em congressos e simpósios e 
realizar muitas outras atividades. Faz parte da caminhada, também, o empenho dos 
alunos e das alunas na tarefa de estudar e pesquisar, donde têm resultado textos de 
qualidade, para os quais nossa revista eletrônica quer ser um canal de divulgação. Aliás, 
nossos alunos e alunas, inclusive da graduação, têm sido incentivados a publicar os 
resultados de suas pesquisas. Não podemos esquecer a dedicação dos funcionários da 
administração, das secretarias, da biblioteca, da recepção e dos serviços gerais, que 
garantem a infraestrutura necessária para nosso trabalho acadêmico. Aproveito o ensejo 
para agradecer, de coração, a solidariedade dos Provinciais jesuítas do Brasil, pela 
solidariedade em relação à FAJE, expressa no aporte financeiro que nos deram, de 
forma a garantir a continuidade do serviço que prestamos. 

Renovo meus agradecimentos a todos, no desejo de que formemos uma comunidade 
acadêmica coesa – a família FAJE – com a vocação de ser uma escola de pensar, a 
serviço da fé e da promoção da justiça, no espírito da missão dos jesuítas espalhados 
pelo mundo.  

Muito obrigado! 

 


