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Reitoria
Relatório Anual do Reitor
Abertura do Ano Acadêmico 2015
O início deste novo ano acadêmico traz a marca de uma efeméride
importante: a tomada de posse do novo Reitor da FAJE. Daqui a pouco, o bastão
de comando de nossa Faculdade será passado ao Prof. Dr. Pe. Álvaro Mendonça
Pimentel SJ, que terá a tarefa de conduzi-la no próximo triênio. O Prof. Álvaro
pertence ao quadro dos professores do Departamento de Filosofia, desde 2002. Nos
últimos anos, tem acumulado a função de Diretor do Departamento. Estou certo de
que a FAJE estará em boas mãos e que o Prof. Álvaro poderá contar com a
colaboração de todos nós no desempenho de sua tarefa.
Por outro lado, a partir deste ano, entrará em vigor o Plano de
Desenvolvimento Institucional da FAJE – PDI 2015-2020. Sua elaboração resultou
da valiosa colaboração de inúmeras pessoas, de dentro e de fora da FAJE, com a
orientação técnica do Sr. Rodrigo Mourão, especialista em gestão estratégica,
funcionário do Colégio Loyola, que nos guiou ao longo de todo o processo. O PDI
descortina largos horizontes para a FAJE. Somos desafiados a dar passos ousados
que mudarão a fisionomia da FAJE no próprio quinquênio. Trata-se de um trabalho
a ser feito em mutirão, onde a participação de cada membro da comunidade
acadêmica será o principal fator de sucesso.
Voltando o olhar para 2014, chama-nos a atenção a grande quantidade de
iniciativas com as quais foi se tecendo a história da FAJE.
Departamento de Filosofia – Além das tarefas rotineiras, a graduação em
Filosofia realizou várias atividades importantes, dentre as quais podemos destacar
as seguintes: Renovação do Reconhecimento do Curso de Filosofia – A
graduação em Filosofia passou pelo processo regular de renovação do
reconhecimento do curso, em suas duas modalidades, Bacharelado e Licenciatura.
Esta oportunidade de renovação foi pensada em dois momentos: no primeiro, foi
importante reafirmar a natureza do curso de Filosofia da Faje, que se funda na
natureza humanista do refletir racional próprio da Filosofia. No segundo momento,
a atividade de renovação do reconhecimento do curso permitiu pequenas revisões e
atualizações do Projeto Pedagógico do Curso. Tal atividade envolveu todo o corpo
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docente e administrativo da Filosofia e foi realizado pela Direção e Coordenação
do Departamento de Filosofia. (b) Revisão da Bibliografia – Entre os meses de
abril a junho, a graduação em Filosofia se reuniu no esforço de revisar e atualizar
toda a bibliografia do curso, nas suas modalidades de Bacharelado e Licenciatura.
Tal esforço foi realizado a partir do auxílio de todos os professores do curso que
apresentaram os livros, artigos e periódicos mais importantes e atuais de seus
respectivos temas. Nos meses que se seguiram, a Biblioteca da FAJE se ocupou da
compra e ordenação de toda a Bibliografia. (c) ENADE – O curso de Filosofia da
FAJE passou pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE,
atividade trienal realizada pelo MEC. Este exame ocupa-se de avaliar a formação
dos estudantes de Filosofia. Para a preparação dos alunos, a FAJE ofereceu o
Seminário de Filosofia Sistemática, atividade de 12 horas, entre os dias 13 e 20 de
outubro, com o objetivo de retomar os pontos chaves da formação dos estudantes.
(d) FAJE Escola – Com a finalidade de promover a Licenciatura em Filosofia, foi
realizado em 21 de outubro o evento FAJE Escola que se propôs a discutir os
rumos da Licenciatura em Filosofia no Brasil. O evento contou com uma
conferência do Prof. Dr. Jamil Cury (PUC Minas) e também com o relato de
diversas experiências da docência em Filosofia.
No âmbito da Pós-Graduação, são dignas de nota as seguintes atividades: (a)
I Fórum do Mestrado de Filosofia da FAJE – Os mestrandos que tiveram seus
projetos definitivos aprovados pelo colegiado do mestrado tiveram, com essa
atividade, a oportunidade de fazer uma defesa pública de seus projetos diante de
uma banca de doutores da própria FAJE. (b) Visita do Prof. Danilo Marcondes –
Com o objetivo de planejar estratégias para solidificar o programa de mestrado em
Filosofia, tivemos a visita informal do prof. Danilo Marcondes, então representante
da área Filosofia/Teologia na CAPES. Nessa visita, o Prof. Danilo encontrou-se
com a coordenação e com o grupo de professores do mestrado, havendo troca de
ideias e sugestões para a solidificação do programa. (c) Definição de apenas duas
linhas de pesquisa – Atendendo a uma observação negativa feita na mais recente
avaliação trienal da CAPES, de que a inclusão da linha de pesquisa em Filosofia
Contemporânea causaria confusão entre Linha de Pesquisa e Área de
Concentração, o Conselho Departamental aprovou a volta de somente duas Linhas
de Pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Filosofia, a saber: Ética e Filosofia
da religião. Essa decisão permitirá uma maior concentração dos docentes e
discentes nessas duas linhas, que têm recebido sempre elogios da CAPES. (d)
Professores visitantes de universidades do RS – Tivemos a visita dos
professores Roberto Pich, da PUC-RS, e Noeli Rossatto, da UFSM, os quais
realizaram minicursos e palestras. Estas visitas foram importantes para
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estreitarmos os laços acadêmicos com essas instituições, em vista da concretização
de projetos comuns na pesquisa filosófica. (e) Bolsista PNPD - O Programa
Nacional de Pós-Doutorado da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (PNPD-Capes) concedeu ao nosso programa uma bolsa, a qual foi
atribuída ao Dr. Daniel De Luca Silveira de Noronha, cujo projeto “A perspectiva
dos agentes morais”, na linha de pesquisa em Ética, será acompanhado pelo Prof.
Dr. João Mac Dowell. (f) Estágio pós-doutoral – O Prof. Álvaro Pimentel,
licenciou-se entre agosto/14 e janeiro/15 de suas atividades na FAJE para dedicarse a um estágio pós-doutoral na Catholic University of America, em Washington,
EUA. Dedicou-se a atividades de pesquisa sobre o filósofo Eric Voegelin, sob a
orientação do Prof. Dr. David Walsh, um dos maiores especialistas atuais no
referido autor. (g) O Departamento de Filosofia acolheu os Padres Lino Correia, da
diocese de Bissau, e Francisco Fernandes, da diocese de Bafatá, ambas da GuinéBissau. Vêm com a missão de fazer o mestrado eclesiástico em Filosofia, seguindo
um programa especial de formação, com a duração de 2 anos, para depois serem
professores de Filosofia no seminário maior da Guiné-Bissau.
No âmbito do Departamento, visto no seu conjunto, foram relevantes as
seguintes atividades: (a) Promoção de professores – Foi encaminhado e concluído
o pedido aprovado pelo Conselho Departamental das promoções dos Professores
Elton Vitoriano Ribeiro e Marco Heleno Barreto, respectivamente, para as
categorias de Professor Adjunto e Professor Titular. (b) Mudança de secretária –
Depois de 8 anos como secretária da Graduação, a Sra. Rejane Csenger pediu
demissão da FAJE em outubro. Expressamos nossa gratidão pela dedicação e
competência no desempenho de suas funções. Foi substituída, a partir de
dezembro, pela Sra. Juliana Guilherme da Silva, até então secretaria da reitoria e
do núcleo de extensão.
Departamento de Teologia – Dentre as atividades mais relevantes do
Departamento, em 2014, destacam-se: 1. Realização do projeto Theologica
Latinoamericana. Enciclopédia Digital. Foi criado o Conselho Editorial
Científico, composto por professores da FAJE, PUC-Rio, UNICAP e Unisinos
(IHU). Este Conselho se reuniu em fins de março, para discutir e aprovar a
arquitetura conceitual da enciclopédia e os primeiros verbetes (axiais e matriciais)
a serem solicitados a teólogos/as latino-americanos/as; e em fins de agosto, para
aprovar os verbetes escritos. O Conselho de Editores Adjuntos, criado em 2013,
reuniu-se mais vezes, para definir o layout da Enciclopédia, os verbetes
(aprofundados) a serem solicitados em 2015, aprovar os verbetes escritos após a
reunião do Conselho Editorial Científico. Em fins de 2014, foram inseridos 45
verbetes, em duas versões, português e espanhol. Para 2015, estão previstos mais
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50. 2. O PPG de Teologia, em parceria com professores da FADISI (Faculdade
Diocesana São José, Rio Branco, AC), elaborou o projeto do Minter (Mestrado
Interinstitucional) entre as duas instituições, apresentando-o à CAPES, que o
aprovou, em novembro de 2014. O Minter beneficiará 15 docentes daquela
instituição do Norte do país e terá início em julho de 2015, com aulas na FAJE, em
regime de módulos, e aulas na FADISI. O Edital do Processo Seletivo já foi
lançado no início de fevereiro de 2015. 3. A FAJE acolheu a segunda seção do
Seminário Internacional de Teologia Prática/Pastoral, entre os dias 7-11 de
abril. A primeira havia ocorrido em 2012, em Santiago do Chile, da qual
participaram os Profs. Geraldo De Mori e Francisco das Chagas de Albuquerque.
Participaram do Seminário realizado na FAJE cerca de 20 pesquisadores/as
provenientes do México, Colômbia, Chile, Argentina, USA, Inglaterra, França e
Coreia, além de professores, pesquisadores e estudantes da FAJE, do ISTA e do
Centro Loyola, que são membros do Grupo de Pesquisa Teologia e Pastoral. Na
ocasião, o Prof. Dr. Henri-Jérôme Gagey, do Institut Catholique de Paris,
pronunciou uma conferência, com o título: A Igreja diante da crise antropológica,
inaugurando as atividades da Cátedra Dom Luciano, criada no final de 2013. 4. O
Departamento aprovou mais algumas mudanças na linha editorial de Perspectiva
Teológica que, a partir de 2014, passou a publicar um artigo por número em língua
estrangeira. Esta decisão tornará a revista acessível a um público mais amplo que o
de língua portuguesa, internacionalizando-a. Abrem-se, assim, novas perspectivas
de diálogo entre teólogos/as de vários Continentes. Por outro lado, com o esforço e
a dedicação da administração e da biblioteca da FAJE concluiu-se o trabalho de
disponibilização on-line de todos os números de Perspectiva Teológica. No campo
teológico, a PT deve ser a única revista totalmente digitalizada e on-line no Brasil.
O Editor da Revista apresentou Projeto de apoio financeiro junto à FAPEMIG, que
foi aprovado. 5. Com o apoio do Núcleo de Extensão e em parceria com a PUC
Minas e o ISTA, foi realizado entre os dias 19-21 de maio, o II Colóquio
Interdisciplinar de Teologia Pastoral, que abordou a questão Censo e
Evangelização. O Grupo de Pesquisa Teologia e Pastoral e a Cátedra Dom
Luciano colaboraram na realização do Colóquio, juntamente com membros das
instituições parceiras. 6. A morte inesperada do Prof. João Batista Libanio, em
fins de janeiro de 2014, deixou não só um vazio enorme, mas a tarefa de honrar sua
memória. Para isso, foi constituído um grupo, composto por amigos do Prof.
Libanio, Centro Loyola, Paróquia de Vespasiano, professores, alunos e
funcionários da FAJE, que se reuniu várias vezes ao longo do ano e estabeleceu as
seguintes metas: a) atualização da bibliografia primária do teólogo mineiro; b)
criação de um novo site, que disponibilize os dados biográficos e bibliográficos
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do Prof. Libanio, seus artigos, recensões e notas bibliográficas publicados na
Perspectiva Teológica e na Síntese, palestras e cursos, bem como suas homilias. O
novo site já está on-line desde 30 de janeiro, data do primeiro aniversário de sua
páscoa: www.jblibanio.org.br; c) criação do Memorial João Batista Libanio, que
reunirá todo o espólio físico de suas obras publicadas, os arquivos físicos de
leituras, assessorias e cursos, e os de seu computador. Este terceiro passo se
iniciará em 2015, abrindo espaço para que toda a obra do Prof. Libanio seja
acessível a pesquisadores/as, mostrando sua contribuição para o pensar teológico
em nosso país. 7. O PPG de Teologia convidou o Professor José Tolentino
Mendonça, da Universidade Católica Portuguesa, para o curso A leitura infinita.
A arte de ler a Bíblia. Além dos alunos do PPG, inscreveram-se estudantes de
outras instituições de Belo Horizonte e de outros lugares do Brasil. 8. Alguns
professores do Departamento participaram de várias atividades importantes no
exterior: o Prof. Élio Gasda fez a conferência: “Teología del Trabajo” no
Congreso Nacional de Pastoral Obrera, em Madrid; o Prof. Jaldemir Vitório
participou do Triannual Meeting of the International Network of Societies for
Catholic Theology – INSeCT – Belo Horizonte-MG. Com os Profs. Manuel
Hurtado e Geraldo De Mori, participou também do encontro de Teólogos da
Conferência Latino-Americana de Provinciais da América Latina, entre os dias 29
de setembro e 3 de outubro, em Cochabamba, Bolívia. Na ocasião, fez parte do
painel “Vaticano II y la misión a la luz del Papa Francisco”, na Universidad
Católica de Cochabamba, coordenado pelo Prof. Manuel Hurtado, no qual fez a
seguinte intervenção: “Pueblo de Dios” en la Exortación Apostolica Evangelii
Gaudium”. Ofereceu ainda o curso “La relación formador-formando: el espirito
evangelico en la vida religiosa consagrada”, em San Lorenzo de El Escorial,
Espanha. O Prof. Geraldo De Mori participou do seminário do Grupo de Pesquisa
Teología de la Acción, da Pontifícia Universidad Javeriana, Bogotá, entre os dias
7-10 de julho, no qual trabalhou o tema: “En dialogo con la teología de la acción”.
Ofereceu ainda o curso: « Théologies chrétiennes hors d'Europe II". La théologie
latinoaméricaine et ses nouvelles « frontières »: l’insignifiance, la subjectivité
fragile, la tecnoscience et les religions », na Université Catholique de Louvain,
entre os dias 17/11 a 30/12. Aí também proferiu a conferência: “Une théologie à
l’école des pauvres. Les nouvelles frontières de la théologie de la libération”. O
Prof. Afonso Murad participou do I Seminario de Justícia, paz e integridad de la
creación, com a apresentação do trabalho “A espiritualidade integradora de
justiça, paz e integridade da criação na América Latina e no Caribe”. Fez avançar
também uma pesquisa interinstitucional sobre ecoteologia, realizada em parceria
com professores da Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, que dará origem a
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um livro a ser publicado em espanhol e português. O Prof. Sinivaldo Tavares
participou, entre 29 de abril e 9 de maio do Curso de Especialização “Esclusi e
diritti umani: verso una chiesa per i poveri”, promovido pela Pontifícia Università
Antonianum, em Roma, na qualidade de professor convidado, ministrando a
disciplina: “Evangelizzare in dialogo: elementi per un progetto francescano”. No
dia 12 de maio, participou também das “Giornate di Studio” para os professores e
alunos do Istituto Francescano di Teologia e Storia, promovido pelo mesmo
Instituto em sua sede em Baronissi, Itália, na qualidade de palestrante convidado,
com a conferência: “Evangelizzazione in Dialogo: una proposta francescana”. No
dia 13 de maio, proferiu uma conferência aos alunos de Teologia do mesmo
Instituto Francescano di Teologia e Storia, com o tema: “O seguimento de Jesus na
cristologia latino-americana”. Entre 30 de julho e 2 de agosto, participou do XIV
Congreso Nacional de Maestros Franciscanos, em Arequipa, Peru, proferindo a
conferência: “Educar em Diálogo: uma proposta pedagógica franciscana”. 9.
Vários professores do Departamento participaram em eventos da área no Brasil:
a) Afonso Murad, Geraldo De Mori, Sinivaldo Tavares e Paulo Jackson
coordenaram Fóruns Temáticos no 27º Congresso da SOTER (Sociedade de
Teologia e Ciências da Religião), onde também apresentaram comunicações. Neste
mesmo congresso, membros do corpo discente da graduação e da pós-graduação
apresentaram comunicações nos vários Grupos e Fóruns Temáticos. O Prof.
Jaldemir Vitório, Presidente da SOTER, e o doutorando Carlos Cunha, foram
membros da comissão organizadora desse Congresso, no qual vários alunos da
FAJE atuaram como monitores; b) O X Simpósio Internacional FilosóficoTeológico da FAJE, contou com a participação de vários membros do corpo
docente em sua preparação, como também em alguns dos Seminários oferecidos: o
Prof. Sinivaldo Tavares ofereceu o seminário: “Projetos (pós)humanos na Idade do
Mercado e da Técnica”; o Prof. Geraldo De Mori: “O próprio do humano. Um
debate recorrente na antropologia contemporânea”. Membros do corpo discente
atuaram como monitores e apresentaram comunicações. 10. Vários professores
ofereceram ainda atividades diversas em vários âmbitos: o Prof. Jaldemir Vitório
participou do Seminário da Comissão Episcopal de Doutrina, da CNBB, em
Brasília. Ofereceu ainda o Curso “La espiritualidad del corazón - Dimensión
profética”, em Juiz de Fora, MG, além de ter sido um dos organizadores do livro
“Espiritualidades e Dinâmicas Sociais - Memória – Prospectivas”, publicado para
o 27º congresso da SOTER. O Prof. Geraldo De Mori participou da Semana
Teológica na PUC Londrina, PR, entre os dias 7-8 de maio, onde apresentou o
tema: “O anúncio de Jesus Cristo em novos tempos. Nas fronteiras da
‘insignificância’ e do ‘sujeito vulnerável’”, e da Semana Filosófica, em Francisco
_________________________________________________________________________________________________
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

7

Beltrão, PR, nos dias 28 e 29 de maio, onde fez duas conferências: “Paul Ricoeur e
a hermenêutica do Si”; “A ética em Paul Ricoeur”. Ofereceu ainda minicursos em
Salvador, BA, nos dias 26 e 27 de abril, sobre o tema: “Fim da pessoa. Céu,
inferno e purgatório. As razões de nossa esperança para além da morte”, o qual
também foi dado em Campinas nos dias 23-25 de maio, e no Centro Loyola de
Belo Horizonte, nos dias 5, 20, 26 de agosto e 2 de setembro. Ofereceu ainda o
minicurso “Fé cristã e evolução: o pensamento de Teilhard de Chardin”, em
Goiânia, entre os dias 15-17 de agosto. O Prof. Paulo Cesar Barros apresentou a
conferência “Influência da Imitação de Cristo em Inácio de Loyola e na
espiritualidade inaciana, no amplo contexto da Devotio Moderna”, por ocasião do
lançamento do livro de Henrique Cristiano José Matos. Imitação de Cristo:
caminho de crescimento espiritual, no ISTA, em 20 de maio; também ofereceu o
curso de curta duração: “O Concílio Vaticano II, desde a perspectiva da Vida
Religiosa”, para as Irmãs Batistinas, no dia 14 de junho. O Prof. Élio Gasda
publicou o livro: Cristianismo e Economia. Repensar o trabalho além do
Capitalismo. São Paulo: Paulinas, 2014. 11. Os Grupos de Pesquisa do Programa
de Pós-Graduação mantiveram um ritmo importante de atividades, com reuniões
periódicas, organização de projetos editoriais, participação e organização de
eventos. O Grupo de Pesquisa Fé e Contemporaneidade foi reformulado com a
morte do Prof. Libanio, contando agora com a liderança do Prof. Sinivaldo
Tavares. O Prof. Afonso Murad criou um novo grupo, Ecoteologia, Religião e
Consciência Planetária, do qual participam pesquisadores de várias instituições. 12.
O PPG de Teologia enviou 2 alunos para pesquisas com bolsas sanduíche da
CAPES (PDSE), ambos para a Université Catholique de Louvain, Bélgica. Outra
aluna também teve seu projeto aprovado e foi para o Pontifício Instituto Bíblico,
em Roma, no início de 2015, para realizar pesquisa em função de sua tese, ao
longo deste primeiro semestre. 13. Vários pesquisadores se inscreveram no estágio
pós-doutoral do PPG de Teologia, dois com bolsas do PNPD, e outros sem bolsas,
sendo acompanhados pelos professores do Programa. Nesse quadro, a Profa.
Cleide Oliva ofereceu, no segundo semestre, um curso sobre a relação entre
Teologia e Literatura, como professora convidada. 14. O Diretor do Departamento
foi convidado pelo Presidente da CPAL a participar de uma reunião em Lima, na
qual estiveram os decanos das Faculdades de Teologia onde estudam os jesuítas na
América Latina: Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Javeriana e
FAJE. Na reunião foram tratados vários temas, como o intercâmbio de alunos e
professores dessas instituições, a realização de pesquisas de interesse da
Companhia de Jesus na América Latina. 15. O trabalho de revisão da nova
tradução da Bíblia da CNBB deu grandes passos. O Prof. Konings, juntamente com
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o Prof. Luis Henrique e outros biblistas do Brasil, são os responsáveis por essa
atividade que consumiu muita energia, necessitou de muita paciência, mas prestará
um grande serviço a todos os que utilizarão a nova tradução da Bíblia a partir de
2015. 16. Foram defendidas 2 Teses doutorais e 15 dissertações de mestrado.
No que se refere à Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa
(CCPGP), 1) foi enviado à FAPEMIG mais um Projeto de apoio para aquisição
de livros, tendo sido aprovado. 2) A CCPGP estabeleceu contatos com a Faculty of
Theology and Religious Studies, da Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica, em
vista da assinatura de convênio de colaboração, assinado no início de 2015.
Também está em andamento um acordo a ser assinado com o College of Human
Sciences, da University of South Africa (Unisa), de Pretória, África do Sul, e com
o Centre Sèvres, de Paris, França. Convênios similares deverão ser estabelecidos
com essas instituições ao longo de 2015. Há um esforço da CCPGP em tornar
esses convênios realmente efetivos, através de participação em projetos de
pesquisa comuns, além do intercâmbio de professores e alunos, e do convite de
professores para participarem de eventos promovidos pelas instituições parceiras e
contribuição nos periódicos científicos dessas instituições. Em 2015, vários dos
convênios firmados nos últimos anos deverão ser avaliados e renovados. 3) Com a
outorga de 10 bolsas de Iniciação Científica pela FAPEMIG, no início de 2014,
viu-se a necessidade da criação de regras comuns para o Programa de Iniciação
Científica da FAJE, em suas diversas modalidades: FAJE, CNPq, FAPEMIG e
Voluntário. As regras passam a ser as mesmas: há um Coordenador Institucional
do PIBIC, que é o Coordenador da CCPGP; coordenadores de cada Departamento,
responsáveis pelo acompanhamento do seminário do PIBIC; uma comissão de
avaliação dos projetos; um seminário de conclusão, no qual são apresentados os
trabalhos de IC. São dois os momentos de ingresso na IC, em março, com o
processo seletivo em fevereiro, e em agosto, com o processo seletivo em maio. O
Coordenador Institucional participou de uma reunião no CNPq, em outubro de
2014. 4) A CCPGP é responsável pela coordenação da Cátedra Dom Luciano, que
deve promover estudos e debates relacionados ao humanismo solidário. A esse
título, as atividades de 2014 foram bastante incipientes: a) a conferência do Prof.
Henri-Jérôme Gagey; b) o apoio à realização do Colóquio de Teologia Pastoral; c)
o apoio à pesquisa sobre o pensamento antropológico de Dom Luciano Mendes de
Almeida, feito pela pós-doutoranda Virgínia Buarque, que deverá dar origem a um
livro a ser publicado ao longo de 2015.
Secretaria Geral – A Secretaria Geral tem sido um instrumento importante
de articulação das políticas da FAJE em variados âmbitos. Além das muitas
atividades de rotina, sublinhamos: a manutenção e o incremento dos processos da
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Comissão Própria de Avaliação – CPA e a confecção do relatório anual de
avaliação a ser enviado ao MEC; o aumento da visibilidade da ouvidoria com o
exercício de seu papel peculiar de acolher e encaminhar os pleitos da comunidade
acadêmica em relação à FAJE; a organização e a realização do X Simpósio
Internacional da FAJE, com enorme competência; o encaminhamento, junto ao
MEC, do processo de divisão do curso de Filosofia no atual curso de Filosofia
Bacharelado e Filosofia Licenciatura; a elaboração do relatório da FAJE relativo ao
Censo 2013 do ensino superior, enviado ao INEP; o processo de renovação do
reconhecimento dos cursos de Filosofia e Teologia, com a provável visita do MEC,
no decorrer deste ano; a coordenação da elaboração e da confecção do Ano
Acadêmico e do Calendário da FAJE 2015. Somem-se a tudo isto as reuniões
periódicas com as várias secretárias em vista da maior eficácia no atendimento e a
participação nas avaliações dos requerimentos de bolsas de estudo.
Núcleo de Extensão e Especialização – O ano que passou foi riquíssimo de
iniciativas do Núcleo de Extensão e Especialização, com a promoção de muitas
iniciativas voltadas para distintos públicos. Dentre elas, destacamos as seguintes
atividades e processos: (1) Minicursos e palestras de extensão – Técnica Vocal e
Canto; As Igrejas do Oriente no contexto atual; Arte – uma introdução; A busca
pela felicidade me fazia infeliz! Duas faces da esperança; Scholastica colonialis:
recepção e desenvolvimento da escolástica barroca na América Latina, séculos 1618; Platão — entre paideia e éros; Arte e sensibilidade na alta idade média: o livro
de Kells; Tendências das juventudes e evangelização; A hermenêutica do verbo
interior em Agostinho e Paul Ricoeur; Empatia e moralidade; Comunidade de
comunidades: uma nova paróquia; Evangelho do ano litúrgico 2015: Marcos. (2)
Ciclo Magis de Cinema: em cada semestre, quatro sessões de filmes foram
exibidas e comentadas. (3) Projeto Sexta Filosófica: compreendendo ciclo de seis
palestras, no primeiro semestre, com o tema Entender a Fenomenologia e, no
segundo, com o tema Luzes da Idade Média. (4) Cursos instrumentais de
idiomas: aulas semanais, totalizando 30 horas no semestre. Foram oferecidos
cursos de: Francês, Grego, Hebraico, Inglês e Latim. (5) Curso de Iniciação à
Teologia e à Pastoral (CITEP), destinado a lideranças de comunidades cristãs da
região, com duas aulas semanais durante todo o ano. (6) Cursos de Especialização
(pós-graduação lato sensu): no período de janeiro e julho, a especialização em
Espiritualidade Cristã e Orientação Espiritual (ECOE). E durante o ano, o curso
de Teologia Contemporânea, em parceria com o Centro Loyola.
Biblioteca Padre Vaz – Foram adquiridos e incorporados ao acervo, 2.559
(dois mil quinhentos cinquenta e nove) exemplares, entre livros, teses/monografias
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e CDs/DVDs e 2.063 (dois mil e sessenta e três) fascículos de periódicos. Nesse
período, o acervo da Biblioteca Padre Vaz era constituído de: 106.151, acervo
correspondente aos livros; 2.761 títulos de periódicos, num total de 141.443
fascículos; 2.251 obras raras. A Biblioteca Pe. Vaz possui um volume muito denso
de trabalhos de aquisições, classificações, indexações, normalizações, orientações
em pesquisas e processamentos técnicos. Esses serviços são respeitados e
considerados. Porém, para o ano de 2015, dar-se-á destaque apenas a alguns
serviços já prestados, tais como: 30.524 empréstimos domiciliares, sem considerar
que milhares de itens foram retirados das estantes e consultados livremente no
acervo; 27.082 consultas online às bases de dados da Biblioteca; exposições de
livros e periódicos adquiridos ao longo do ano; doações de livros a universidades
espalhadas pelo Brasil; indexação de 291 títulos de periódicos (os artigos e as
recensões indexados já disponíveis online chegam a 73.634); inclusão /de 3.170
sumários de fascículos de periódicos na base Katal, que dá acesso a 29.194
sumários. Foram feitos treinamentos grupais e individuais para uso do Portal de
Periodicos Capes. Esta é considerada a maior biblioteca virtual do Brasil e uma das
melhores do mundo. Oferece acesso a mais de 37 mil títulos de periódicos em
textos completos, em todas as áreas do conhecimento, 126 bases referenciais com
informações bibliográficas, 150 mil livros digitais, além do acesso a enciclopédias,
teses e dissertações, obras de referência e conteúdo audiovisual. Para a área de
Teologia são oferecidos acessos a mais de 32 bases de dados e para a Filosofia, a
mais de 35, para educação e sociologia, a mais de 50 bases de dados. Foi
disponibilizado o acesso remoto ao portal Capes para os docentes, alunos da
graduação e discentes da Pós-Graduação. O acesso remoto permite aos usuários
continuarem suas pesquisas nas bases, a partir de suas casas. A Biblioteca Pe. Vaz
tem a preocupação de oferecer serviços de qualidade a seus usuários. Por isto,
investe para que os funcionários participem de cursos de aperfeiçoamento e outros
eventos. As bibliotecárias Vanda Lúcia Abreu Bettio e Zita Mendes participaram
do 1º Encuentro del Grupo de Trabajo de Bibliotecas AUSJAL (Associação de
Universidades confiadas a Companhia de Jesus na América Latina), nos dias 12 a
14 de março, na Pontifícia Universidad Javeriana de Bogotá, do qual participaram
representantes de 25 bibliotecas. O encontro oportunizou a discussão de pontos
comuns dessas instituições na construção coletiva da informação. Posteriormente,
as bibliotecárias participaram de algumas audio-conferências a respeito de gestão
de bibliotecas e repositórios digitais. Participaram, também, do XVIII Seminário
Nacional de Bibliotecas Universitárias – SNBU, nos dias 16 a 21 de novembro de
2014. em Belo Horizonte, cujo tema principal foi: “Bibliotecas universitárias e o
acesso publico à informação”. Esse evento possibilitou a discussão de temáticas
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relevantes e contou com a presença de importantes conferencistas de instituições
renomadas, tais como Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS
(Paris-França), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), FAPESP, IBICT, INEP, PUC-SP, UFMG, UNB, UNESP, USP. Dentre
os temas trabalhados no evento, destacam-se: a organização da informação,
práticas colaborativas e redes de conhecimento; leis de acesso público à
informação e gestão de bibliotecas universitárias; comunicação científica, inovação
e direito autoral; as bibliotecas universitárias como intermediações da produção do
conhecimento em tempos de conexões digitais. No XVIII Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias, as bibliotecárias participaram, como ouvintes, das
seguintes conferencias: Arqueologia do Conhecimento e Arqueologia de
Bibliotecas, do Conferencista: Peter Burke, Universidade de Cambridge – EUA;
Contribuição da biblioteca universitária ao uso ético e legal da informação no meio
acadêmico, do conferencista: Juan Carlos Fernández Molina, Universidade de
Granada – Espanha; a Biblioteca Universitária e a gestão de dados científicos, do
conferencista: Murilo Bastos da Cunha, Universidade de Brasília (UnB).
Departamento de Publicações – Eis algumas atividades mais relevantes
deste importante setor da FAJE. Foi completado o trabalho de digitalização dos
números impressos de Perspectiva Teológica e Síntese. Restam somente correções
a serem feitas nas digitalizações. A revista Síntese abriu totalmente ao público sua
versão eletrônica, que permite o acesso livre a todos os usuários da rede mundial
de computadores. Atualizações no programa do sistema eletrônico SEER causaram
transtornos e mau funcionamento nas edições eletrônicas de nossas revistas. Faz-se
necessário uma atuação mais operacional dos editores na gestão eletrônica das
revistas. Foi publicado, ao longo do ano passado, o seguinte material: Coleção
Filosofia: WALTERSON JOSÉ VARGAS, Soberba e humildade em Santo Agostinho.
São Paulo: Loyola, 2014. Não houve publicações na Coleção Theologica. A
Coleção FAJE publicou: BRUNO BATISTA PETTERSEN, A naturalização da
epistemologia: empirismo, ciência e semântica em Quine. São Paulo: Loyola,
2014; JONAS NOGUEIRA DA COSTA, O Tribunal de Manuel: aspectos teológicos na
obra Auto da Compadecida de Ariano Suassuna. São Paulo: Loyola, 2015. Coleção
Obra filosófica inédita de Henrique Cláudio de Lima Vaz: HENRIQUE CLÁUDIO
DE LIMA VAZ. A formação do pensamento de Hegel. São Paulo: Loyola, 2014.
Coleção Estudos Vazianos: MARIA CELESTE DE SOUSA, Comunidade ética: sobre
os princípios ontológicos da vida social em Henrique Cláudio de Lima Vaz. São
Paulo: Loyola, 2014. Coleção Bíblica Loyola: ERHARD S. GERSTENBERGER, Israel
no tempo dos persas: séculos V e IV antes de Cristo. São Paulo: Loyola, 2014.
Além disto o Setor de Publicações assessorou a publicação do resultado de uma
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pesquisa realizada como pós-doutorado em teologia na FAJE de PAULO ANTÔNIO
PEREIRA, Série Decálogo de Kieslowski: uma análise cinematográfica e teológica.
Belo Horizonte: O Lutador, 2014.
Esta imensa mole de atividades e realizações se deve ao trabalho minucioso
e escondido de tantas pessoas que, dos mais variados modos, se fazem servidoras
dos que buscam nossa Faculdade para o aprendizado e a pesquisa. Sua colaboração
é preciosa para o crescimento da FAJE e a manutenção de seu elevado grau de
excelência.
Ao concluir este Relatório, faço memória do saudoso Pe. João Batista
Libanio, no primeiro aniversário de seu falecimento. Sua partida repentina deixou
um rastro de felizes memórias e sua presença continua viva em nossos corações,
agradecidos pelo bem que fez, nos longos anos de serviço generoso prestado à
FAJE.
Estou seguro que o novo Ano Acadêmico será fecundo em realizações, sob a
coordenação do novo Reitor, Prof. Dr. Álvaro Mendonça Pimentel SJ, a quem
desejo muito sucesso na tarefa que lhe é, agora, confiada.
Muito obrigado!
Belo Horizonte, 02/03/2015.
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