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                       Reitoria 
 

Relatório Anual do Reitor 

 

Abertura do Ano Acadêmico 2013 

 

Queridos professores e professoras, pesquisadores, alunos e alunas, membros do 

corpo técnico-administrativo, amigos e amigas da FAJE e, de modo especial, os 

novos alunos e alunas que dão os primeiros passos nesta instituição de ensino 

superior da Companhia de Jesus, 

Ao declarar aberto o 31º ano acadêmico da Faculdade Jesuíta de Filosofia e 

Teologia, agradeço, fraternalmente, a presença de todos vocês nesta solenidade, 

carregada de formalidade e, também, de simbolismo. Os Estatutos da FAJE 

delineiam, com clareza, suas finalidades enquanto obra apostólica da Companhia 

de Jesus, com a tarefa sui generis de ser uma escola de pensar, onde tantos 

estudantes se beneficiam do rico patrimônio cultural e humanístico, aqui 

construído, com acento na Filosofia e na Teologia. O exercício anual de 

contemplação dos passos dados, em vista dos passos a serem dados, é uma 

verificação de nossa fidelidade aos objetivos da FAJE. Isto exige de nós tomarmos 

consciência dos desafios enfrentados pela Igreja e pela Sociedade, a exigir 

respostas clarividentes que apontem para o “outro mundo possível”, cuja 

construção é tarefa de todos. A Filosofia e a Teologia são indispensáveis para o 

pensar cristão, católico e jesuítico e para balizar nossa ação. Numa cultura que 

tende a minimizar a importância dessas duas áreas do saber, é tarefa da FAJE 

garantir, no mundo do pensamento, a cidadania do pensar cristão, com a Filosofia e 

a Teologia correspondentes ao humanismo que lhe é inerente, buscando alcançar 

altos níveis de excelência em seu labor cotidiano. 

O Relatório Anual do Reitor serve para nos refrescar a memória e levar-nos a 

tomar consciência da seriedade e do profissionalismo de quem aqui trabalha, em 

variados âmbitos, e como os aspectos positivos de nossa ação ultrapassam, 

sobejamente, os que podem ser objeto de crítica. É preciso ter olhos para ver a 

realidade e pontuar os passos da caminhada, nas três décadas de existência da 

FAJE, para se constatar a beleza do percurso feito até aqui. As muitas atividades 
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que serão elencadas devem ser entendidas como expressão do nosso desejo de 

realizar a vocação jesuítica de serviço da fé e promoção da justiça, no bojo de uma 

cultura avessa aos valores evangélicos, onde até mesmo o projeto de Jesus foi 

adaptado aos esquemas neoliberais. Pensar cristãmente neste contexto supõe 

coragem profética. 

Ao longo de 2012, a Reitoria envolveu-se, de modo particular, na comemoração 

dos 30 anos da FAJE. O ponto alto foi a sessão acadêmica, realizada em agosto, 

quando outorgamos o título de Doctor Honoris Causa ao nosso Arcebispo 

Metropolitano, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, e ao Arcebispo Emérito da 

Paraíba, Dom José Maria Pires. Na mesma ocasião, concedemos a Medalha Santo 

Inácio de Fé e Cultura a sete personalidades que se destacam pela promoção da 

solidariedade, da dignidade da pessoa humana e da paz; e o Diploma de 

Benemérito a cinco pessoas ligadas à FAJE, professores, ex-professores e ex-

funcionários, como sinal de gratidão pelos serviços relevantes prestados à nossa 

instituição. Aos professores João Augusto MacDowell e Javier Herrero, ambos do 

Departamento de Filosofia, foi concedido o Título de Professor Emérito. Outras 

atividades recordaram a efeméride: a inauguração da Galeria de Reitores e da 

exposição permanente de obras do artista plástico jesuíta, Pe. José Maria 

Fernandes, intitulada “A Imagem de Deus – do Caos à Revelação”, no hall do 

Auditório Dom Hélder Câmara; a renovação do mobiliário das salas de aulas e a 

substituição do grande outdoor, instalado em nosso campus. Uma nota histórica, 

publicada nas revistas Perspectiva Teológica e Síntese, cuidou de salientar os 

principais momentos da trajetória da FAJE. 

Passo importante para a configuração da estrutura da FAJE foi a criação do Setor 

de Comunicação Integrada, exigência antiga. Temos fundadas esperanças de que o 

novo setor terá a eficiência necessária para fazer nossa instituição e suas atividades 

mais conhecidas. Foi, também, implantada a Diretoria de Assuntos Comunitários e 

Pastorais, prevista no Regimento. O Pe. Leonardo Amaro, jesuíta uruguaio, nosso 

ex-aluno, se responsabilizará pelas atividades desse setor. Faço votos de que se 

entrose bem com o corpo discente, e, também, com o corpo docente e demais 

funcionários da casa, implementando as tarefas que lhe foram confiadas. 

A reitoria ocupou-se, igualmente, com a assinatura de convênios com várias 

instituições, com previsão de benefícios mútuos. Foram assinados convênios com a 

Pontifícia Universidad Javeriana, de Bogotá-Colômbia, e com a Paulinas Editora. 

Foi encaminhado uma proposta de convênio ao Pontifício Instituto Oriental, de 

Roma. Estamos à espera da resposta. Estão em andamento as tratativas para a 
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assinatura de convênio com a PUC Minas. O Provincial Jesuíta do Brasil nomeou 

uma comissão que já se reuniu diversas vezes com o Reitor da PUC Minas, Dom 

Joaquim Mol, para discutir os detalhes da parceria. Ao longo de 2013, esperamos 

formalizar nosso convênio e começar a colher os seus frutos.  

Empenho especial exigiu a preparação do VIII Simpósio Nacional Filosófico-

Teológico da FAJE, cujo tema foi: “Que fazemos com a Terra que Deus nos 

confiou? – Filosofia, Teologia e Consciência Planetária”. Tivemos a chance de 

dialogar com especialistas renomados, enfrentando questões que afetam a 

sobrevivência do nosso Planeta e, com ele, da humanidade.  

A Resolução FAJE 46/2012, publicada no final do ano, criou uma previsão 

orçamentária para custear atividades extraclasses do corpo discente e abrir novos 

horizonte para os alunos e alunas com melhor desempenho acadêmico, em vista da 

participação em congressos, simpósios e atividades similares. 

Considerando a persistência de vários problemas, foi tomada a decisão de 

terceirizar os serviços gerais. Estamos ainda no início da experiência, tempo em 

que decorreram vários imprevistos, de modo a dificultar o desempenho dos 

funcionários terceirizados. Com a normalidade a ser alcançada em breve, será 

possível avaliar, com mais precisão, os efeitos de nossa escolha.  

Outro problema a nos preocupar diz respeito à segurança do campus e a proteção 

do patrimônio. No início deste ano, já foram tomadas algumas medidas preventivas 

e algumas outras serão tomadas. Cada vez mais, damo-nos conta da fragilidade do 

ambiente acadêmico, no tocante à segurança. 

Dentre as muitas atividades da Secretaria Geral, destaca-se a recomposição, 

rearticulação e efetivação da nossa Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Finalmente, este instrumento fundamental para o MEC, no processo de avaliação 

das instituições de ensino superior, está sendo devidamente valorizado em nossa 

IES, com a participação dos membros da CPA junto à comunidade acadêmica. O 

relatório do ano passado foi elaborado e enviado nos prazos previstos. A Ouvidoria 

da FAJE foi instalada. Desde a sua implantação, está sendo um canal de contato do 

corpo discente, docente e dos funcionários com a direção da FAJE, no sentido de 

formalizarem suas reclamações e exigirem as devidas providências. A participação 

da Secretaria Geral na organização e na realização do VIII Simpósio foi 

determinante. Foram muitos os elogios dos participantes pela organização e 

infraestrutura do evento. Outra tarefa exigente, levada a cabo pela Secretaria Geral, 

foi a preparação e o encaminhamento do pedido de recredenciamento da FAJE, 
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junto ao MEC. Tendo sido aprovado, estamos à espera da Portaria do MEC que o 

formalizará. Somem-se a isto, a elaboração do relatório do Censo 2012 de 

entidades de ensino superior, exigido pelo MEC; a criação do site de eventos da 

FAJE e a finalização do processo de reconhecimento pelo MEC dos títulos obtidos 

no exterior pelos professores de ambos os Departamentos.  

Quanto ao Departamento de Filosofia, o ano começou com um aumento 

significativo dos alunos ingressantes no curso de bacharelado. Nos últimos três 

anos, graças ao reconhecimento da qualidade do curso de graduação e a uma 

divulgação mais adequada, esse aumento tem sido constante, como ficou 

constatado também no processo seletivo do corrente ano. 

Em maio, um Colóquio Filosófico recordou os 10 anos de falecimento do saudoso 

Pe. Henrique Cláudio de Lima Vaz. Já a aula inaugural do ano passado, 

brilhantemente proferida pelo Professor Manfredo Oliveira, da Universidade 

Federal do Ceará, versou sobre o pensamento do Pe. Vaz e teve como título: 

“Filosofia, enquanto Metafísica, no pensamento de Lima Vaz”.  

No mês de junho, como já foi mencionado, dois professores do Departamento, 

Javier Herrero e João Augusto Mac Dowell, receberam o título de professores 

eméritos de nossa instituição. Também foram homenageados os professores Hugo 

Amaral, com a Medalha Santo Inácio de Fé e Justiça, e os professores Ricardo 

Fenati e Werner Spaniol, com o Diploma de Benemérito. O professor Werner 

Spaniol foi homenageado em sessão especial, no final do ano, considerando estar 

encerrando uma caminhada de trinta anos consecutivos de docência no 

Departamento de Filosofia.  

O Departamento de Filosofia recebeu dois reforços importantes: a Professora 

Cláudia Maria Rocha de Oliveira, nossa ex-aluna, que se tornou, agora, professora 

do quadro, com dedicação exclusiva ao Departamento; e o Professor Paulo Roberto 

Marguti, que retornou ao quadro de professores. Aproveitamos o ensejo para 

agradecer, mais uma vez, os relevantes serviços prestados à FAJE pelo Professor 

Werner Spaniol, que, embora transferido para o Rio Grande do Sul, continuará 

vinculado ao Departamento, para colaborações esporádicas. 

O mestrado em Filosofia abriu uma nova linha de pesquisa. Além da “Ética” e da 

“Filosofia da Religião”, nossos candidatos podem, também, dedicar-se a temas 

variados da linha de “Filosofia Contemporânea”.  Outro avanço importante foi o da 

reestruturação dos Grupos de Pesquisa do Departamento, segundo essas três linhas. 

Contamos agora com seis grupos que levam adiante quatorze Projetos de Pesquisa. 
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Aproveito para incentivar os alunos de graduação e de pós-graduação a se filiarem 

a esses grupos. 

Destaco a rica produção bibliográfica e a participação em congressos e simpósios 

dos professores do Departamento. Sublinho a participação do Professor Marco 

Heleno Barreto em duas Conferências internacionais de estudos junguianos, em 

Braga-Portugal e em Berlin-Alemanha. É perceptível como, de ano para ano, o 

corpo docente do Departamento de Filosofia cresce em produção, com 

diversificação de canais de publicação. Este é um sinal auspicioso, mormente, para 

o Programa de Mestrado, em busca de aumentar a nota na avaliação da CAPES.  

No decorrer de 2012, 12 alunos e alunas do Mestrado defenderam suas 

dissertações; 15 do Bacharelado e 5 da Licenciatura concluíram seus cursos. 

Um grupo de professores do Departamento, sob a liderança do Professor Delmar 

Cardoso, reativou o convênio da FAJE com a Escola Judicial Desembargador 

Edésio Fernandes – EJEF. No correr do ano, foram oferecidos dois cursos, na área 

da Filosofia, para juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, com transmissão direta, via circuito interno de televisão, para outras 

cidades mineiras. Está sendo estudada a possibilidade de oferecer os cursos da 

EJEF, agora, em parceria com o Ministério Público, tendo como alvo os 

Promotores de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ainda no âmbito do judiciário, 

foi-nos solicitada a contribuição na cadeira de ética em outro curso que está sendo 

organizado pelo Dr. Marco Antônio Barros Guimarães.  

Destacamos o novo layout da revista Síntese, que pleiteia a indexação nos 

melhores indexadores de revistas. 

Como muitos já sabem, nosso prezado Professor Javier Herrero sofreu uma grave 

isquemia cerebral, há três semanas, quando de uma viagem à terra natal para visitar 

os familiares. No momento, encontra-se em recuperação na Espanha. Aguardamos 

esperançosos o seu retorno ao Brasil e, com a graça de Deus, às suas atividades no 

Departamento de Filosofia.  

Dentre os eventos do Departamento de Teologia, o Professor Cláudio Paul, após 

quase dez anos de atividades na FAJE, onde ensinou línguas bíblicas, Pentateuco, 

Introdução à Bíblia, Salmos, Seminários de Leitura, coordenou o Núcleo de 

Extensão, o Curso de Especialização em Bíblia e o Curso de Graduação da 

Teologia, encerrou suas atividades, tendo sido destinado para uma nova missão em 

Cuba, onde se encontra desde setembro de 2012. Por outro lado, tivemos a alegria 

de receber o Professor Dr. Eugenio Rivas, nosso ex-aluno, jesuíta da República 
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Dominicana, que, a partir deste semestre, será professor Teologia Fundamental. 

Foi contratado como professor do quadro o Professor Dr. Sinivaldo Tavares, que já 

iniciou as atividades docentes na graduação e na pós-graduação e está se 

integrando no dia a dia do Departamento. 

O Professor Manuel Hurtado assumiu, desde agosto passado, a coordenação do 

curso de graduação em Teologia. Ainda no âmbito da substituição do Prof. Cláudio 

Paul, o Professor Paulo Cesar Barros assumiu a coordenação do Programa de 

Aproveitamento de Estudos Teológicos – PAET, que teve dois processos seletivos 

em 2012, tendo já sido titulada a primeira turma. 

Os professores do Departamento participaram em várias atividades internacionais – 

cursos, congressos, reuniões etc. – deixando a marca de nossa instituição, no Chile, 

na Argentina, em San Salvador, na Itália e em Cuba. No Brasil, destacaram-se a 

participação no IV Colóquio Latino-Americano de Literatura e Teologia (PUC-

SP), na Cúpula dos Povos e Rio + 20 (RJ), no 25º Congresso da SOTER (BH), da 

Equipe de Reflexão Teológica da Conferência dos Religiosos do Brasil – Nacional 

(Brasília) e do Congresso Continental de Teologia (São Leopoldo-RS). Deste 

último, tomaram parte discentes da graduação e da pós-graduação. Foram 

muitíssimas as assessorias, cursos, palestras, conferências oferecidos ao longo do 

ano.  

Digno de nota foi o Colóquio de Teologia Pastoral, comemorativo dos 50 anos da 

abertura do Concílio Vaticano II, organizado e realizado em parceria com o ISTA e 

a PUC Minas. O Professor João Batista Libanio teve uma participação especial 

neste evento, tendo sido homenageado pelo transcurso de seus 80 anos de vida.  

Tivemos a alegria de receber a visita de professores estrangeiros ilustres. 

Destacam-se o Professor Dr. Paul Valadier, SJ, do Centre Sèvres de Paris, que 

ofereceu um minicurso para os alunos da pós-graduação em Filosofia e em 

Teologia e uma conferência na PUC Minas; e o Professor Dr. Christoph Théobald, 

também do Centre Sèvres de Paris, que fez uma conferência para os alunos da pós-

graduação da Teologia. Especialmente importante, foi a visita do jesuíta Dom Luis 

Francisco Ladaria, ex-professor da Gregoriana, atual Secretário da Congregação da 

Doutrina da Fé, em Roma, que fez conferência na FAJE e na PUC Minas, além, de 

ter um encontro reservado com os professores jesuítas da FAJE. Dentro do quadro 

do convênio com a FAJE, o Professor Dr. José Carlos Carvalho, da Universidade 

Católica Portuguesa, participou do Simpósio da FAJE, oferecendo um seminário. 



7 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
AVENIDA DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 2127 – PLANALTO – CEP 31720-300 – BELO HORIZONTE/MG – BRASIL 

TEL: (31) 3115-7000 – FAX: (31) 3115-7086 – www.faculdadejesuita.edu.br 

No decorrer do ano, foram defendidas 5 teses de doutorado e 11 dissertações de 

mestrado. Receberam o título de Bacharel em Teologia 30 estudantes do 

Departamento, além de 12 estudantes do Instituto Teológico de Santa Catarina, 

ITESC, nosso afiliado, para o Bacharelado Eclesiástico. 

O novo editor de Perspectiva Teológica, Professor Dr. Francisco das Chagas, levou 

adiante a implementação das mudanças de tipo bibliométrico na revista, 

adequando-a aos padrões das agências de indexação, pelas quais está sendo 

avaliada. 

Foram dados os passos para a afiliação do Curso de Teologia do Seminário São 

José, da Arquidiocese de Mariana, para o Bacharelado Eclesiástico. A 

documentação necessária já se encontra em Roma, à espera da decisão da 

Congregação para a Educação Católica, a quem compete aprovar nosso pedido. 

Foram criados mais três Grupos de Pesquisa no Programa de Pós-Graduação: 

Bíblia em leitura cristã, sob a liderança do Professor Johan Konings; Estudos de 

cristologia, sob a liderança do Professor Dr. Manuel Hurtado; Teologia e Pastoral, 

sob a liderança do Professor Dr. Francisco das Chagas. 

Uma doutoranda do PPG de Teologia – Aparecida Maria Vasconcelos – passou o 

ano em Paris, fazendo pesquisa para a elaboração de sua tese, beneficiando-se de 

uma bolsa sanduíche concedida pela FAPEMIG. Aproveitando a referência a esta 

agência de financiamento, recordamos que a Coordenação Central de Pós-

Graduação e Pesquisa da FAJE, por meio da Comissão de Gerência, estabeleceu os 

critérios próprios de nossa instituição para a concessão de bolsas de estudo das 

agências CAPES e FAPEMIG. Além disso, apresentou mais um projeto para 

aquisição de livros junto à FAPEMIG, o qual foi aprovado. 

A Biblioteca Padre Vaz, nosso patrimônio valioso, atingiu a casa dos 101.761 

volumes cadastrados, nas áreas de Filosofia, Teologia e ciências afins, 

representados por livros, apostilas, teses, dissertações e audiovisuais. Foram 

incorporados ao acervo, em 2012, 2.802 exemplares, entre livros (estrangeiros e 

nacionais), teses/monografias e CDs/DVDs. Recebemos como doação do Colégio 

Santo Inácio do Rio de Janeiro cerca de 3.500 livros. Foram feitas 15 exposições 

periódicas de novos livros e 1 exposição temática. Nosso projeto enviado à 

FAPEMIG para aquisição de livros, no valor de R$ 34.130,00, foi aprovado. 

Aproveito o ensejo para agradecer a outra agência de financiamento, a 

ADVENIAT, que, atendendo ao nosso pedido, aprovou o projeto de ajuda para 



8 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
AVENIDA DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 2127 – PLANALTO – CEP 31720-300 – BELO HORIZONTE/MG – BRASIL 

TEL: (31) 3115-7000 – FAX: (31) 3115-7086 – www.faculdadejesuita.edu.br 

compra de livros. A prestação de contas foi, recentemente, enviada à sede daquela 

organização na Alemanha. 

No tocante aos periódicos, já possuímos 136.819 fascículos, correspondente a um 

total de 2.735 periódicos, sendo 650 correntes. 

Está sendo, pouco a pouco, executado o trabalho de levantamento criterioso dos 

textos deixados pelo nosso saudoso professor do Departamento de Filosofia, Pe. 

Henrique Cláudio de Lima Vaz, que são conservados no Memorial Padre Vaz, 

localizado na Biblioteca. Trata-se da comparação com a obra já publicada; 

preparação de notas, em vista da publicação, bem como digitalização e transcrição 

de alguns documentos. O projeto está sendo financiado pela FAPEMIG. 

Continua o processo de indexação dos artigos dos periódicos correntes. Atualmente 

são indexados correntemente 278 periódicos. O número de artigos e recensões 

indexados já disponível online é de 72.620. Continua, também, a indexação de 

sumários das revistas, a partir de 2006. Foram incluídos na base 20.489 sumários 

de fascículos de 2012. 

Outra riqueza de nossa Biblioteca é a possibilidade de acesso ao Portal de 

Periódicos CAPES, que disponibiliza mais de 31 mil títulos de periódicos em 

textos completos, em todas as áreas do conhecimento, em 130 bases referenciais 

com informações bibliográficas, com 150 mil livros digitais, além do acesso a 

enciclopédias, teses, dissertações, obras de referência e material audiovisual. 

Temos acesso ao Portal de Periódicos CAPES desde 2004. Seu uso de forma mais 

abrangente está sendo implementado, desde 2005, através de treinamentos 

oferecidos a todos os usuários autorizados que buscam este serviço. Outra forma de 

ampliar o uso do Portal tem sido a disponibilização do acesso remoto a alguns 

usuários. 

No momento, são 410 os usuários inscritos na Biblioteca Padre Vaz. Ao longo de 

2012, foram realizados 28.850 empréstimos.  

A partir de 1º de março passado, a bibliotecária Vanda Lúcia Abreu Bettio assumiu 

o cargo de coordenadora da Biblioteca, em substituição à bibliotecária Zita Mendes 

Rocha. Agradecemos a Zita o desempenho competente da missão, ao longo de 15 

anos, e desejamos a Vanda muito sucesso na tarefa que lhe é confiada. Zita 

continuará a se responsabilizar pelo setor de livros. Recordo que a Biblioteca é um 

dos principais pontos nevrálgicos da FAJE. Seu bom funcionamento é condição 

para o sucesso de muitas atividades do corpo docente e discente, bem como dos 

pesquisadores da instituição e tantos outros. 
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O Núcleo de Extensão e Especialização promoveu, ao longo de 2012, uma rica e 

variada série de atividades de formação, voltadas para nossos alunos, a 

comunidade em torno da Faculdade, lideranças leigas, religiosos(as) e presbíteros. 

No campus da FAJE aconteceram: 13 Minicursos de Extensão; 02 Ciclos de 

palestras do Projeto “Sexta Filosófica”, com 6 palestras em cada um, com os 

respectivos temas: “Sou do mundo... Ensino e Estudo da Filosofia” e “Moral sem 

moralismo”, totalizando 12 encontros no ano; 07 sessões de filmes para pensar e 

ser mais; 02 Cursos semestrais de idiomas: francês instrumental e grego bíblico. 

Além disso, o Núcleo de Extensão assumiu a coordenação efetiva do CTP, Curso 

de Teologia Pastoral, com 440 horas/aula, em três anos e meio, voltado para 

lideranças eclesiais de diversas paróquias da região. Em parceria com a PUC-

Minas e o ISTA, organizou o Seminário de Teologia e Pastoral, em torno dos 50 

anos do Concílio Vaticano II. Pelo terceiro ano consecutivo, realizou o Curso de 

Especialização em Teologia, ministrado no Centro Loyola, em três anos, com 

carga horária de 452 horas/aula e a frequência de 120 alunos. Em parceria com o 

Centro Loyola, e voltado para o público da região centro-sul da cidade, 

aconteceram 8 minicursos e o Colóquio “Pensando Bem”, em torno do “Pequeno 

curso sobre as Grandes Virtudes”. Com este amplo leque de ofertas, a FAJE 

ofereceu aos seus interlocutores a possibilidade de ampliar seus horizontes 

filosófico-teológicos e investir na formação pessoal. 

O Setor de Publicações lançou 3 novos títulos na Coleção FAJE, 1 na Coleção 

Filosofia, 1 na Coleção Estudos Vazianos e 3 na Coleção Bíblica Loyola. Nossos 

periódicos Síntese – Revista de Filosofia e Perspectiva Teológica foram publicados 

com regularidade. Estão sendo feitos ingentes esforços para colocá-los nos padrões 

das revistas internacionais, visando a indexá-los nos melhores indexadores de 

revistas. Por sua vez, Pensar – Revista Eletrônica da FAJE teve seus dois números 

anuais publicados. Este Setor coordena um trabalho importante dos Departamentos 

que consiste em dar pareceres para tradução e publicação de textos originais para 

as Edições Loyola. São centenas de pareceres, dados pelos professores, a cada ano. 

Finalmente, se conseguiu garantir um horário de funcionamento do Setor para 

atendimento do público externo, via telefone e internet. 

Aproveito este ensejo para agradecer o Irmão Vanderlei Backes que, ao longo de 6 

anos, esteve à frente do Setor de Serviços Gerais, função desempenhada com 

competência, e que, no final do ano passado, encerrou suas atividades na FAJE. E, 

também, ao ex-funcionário Mario Norato dos Santos, que se aposentou, após 34 

anos de trabalho em instituições jesuíticas, iniciado quando, em nosso campus, 

funcionava um núcleo do Colégio Loyola. Embora tenha sido homenageado com o 
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Diploma de Benemérito, sinto-me no dever de fazer alusão a ele neste contexto, 

como gesto de reconhecimento pela dedicação exemplar e competência na 

execução de suas tarefas. Em 15 de outubro, recebemos a triste notícia da morte 

repentina do aluno Klinger dos Santos, do 2º ano do curso de bacharelado em 

Filosofia.   

Devo confessar que, apesar dos ingentes esforços, não conseguimos solucionar a 

questão da sustentabilidade econômica da FAJE. Nosso déficit, que cresce a cada 

ano, devido às múltiplas exigências de uma instituição como a nossa, tem sido 

coberto pela Mantenedora. Esta situação, porém, não poderá arrastar-se por muitos 

anos. Uma decisão delicada para enfrentar o problema foi a de não aumentar o 

preço das mensalidades, para nos equipararmos à média do que é praticado no Rio 

de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte, no âmbito dos cursos de Filosofia e 

de Teologia. O objetivo visado é tornar nossos cursos acessíveis a um público mais 

amplo. Aumentar o número de alunos, de forma a ocupar, o máximo possível, as 

vagas oferecidas anualmente, é uma das metas que estão sendo perseguidas. Temos 

procurado, com certo sucesso, financiamento para nossos projetos, mormente, os 

da Biblioteca Padre Vaz, para a aquisição de livros. A Mantenedora está buscando 

formas de garantir algumas fontes de renda fixas para a FAJE, propiciando-nos a 

criação de um fundo. Com o administrador, temos cuidado de conter os gastos e 

promover a cultura da economia, evitando o desperdício. Neste sentido, a 

colaboração da comunidade acadêmica é indispensável.  

Começamos este ano acadêmico num momento importante de nossa Igreja, quando 

um novo Papa está para ser escolhido. Unamo-nos à oração de tantas pessoas de 

boa-vontade, pedindo ao Senhor a graça do discernimento para quem deverá 

escolher o sucessor de Bento XVI, a quem será confiada a liderança da Igreja 

Católica nessa complicada quadra da história da Igreja e do Mundo.  

Desejo a toda a comunidade acadêmica um fecundo ano de atividades. Que a 

excelente pontuação obtida pela FAJE, no Índice Geral de Cursos, publicado pelo 

MEC no ano passado, que nos coloca entre as melhores Instituições de Ensino 

Superior do Brasil, motive-nos a buscar excelência em tudo quanto fizermos. Que 

o motivo do nosso orgulho seja o desejo de servir à Igreja e à Sociedade, no âmbito 

da reflexão filosófica e teológica, realizando nossa vocação de ser uma escola de 

pensar. 

Muito obrigado! 

 

 


