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Ano acadêmico de 2016 

 

Queridos amigos e amigas da FAJE que vieram hoje apoiar este início de ano 

acadêmico, com sua presença e simpatia. Sejam todos bem-vindos! Esta casa é de vocês. 

Este centro de formação somente tem sentido se irradia, através da comunidade 

acadêmica, luz e discernimento para o mundo em que vivemos. 

Eis porque decidi deixar de lado o tradicional relatório de atividades da Faculdade 

Jesuíta. Ele se encontra abaixo e será publicado em nosso Site. Preferi, pois, apontar os 

principais eixos do nosso ano. Os eventos e temas que nos estimulam a ir mais longe em 

nossos estudos filosóficos e teológicos, pois abrem horizontes imprevistos e imprevisíveis 

em qualquer currículo acadêmico. 

Começo por aquele que tem abalado todos nós há alguns anos. O desprezo pelo 

Bem Comum. Corrupção, má gestão, mentalidade social individualista são alguns 

sintomas desse desprezo pelas riquezas materiais, culturais, espirituais de nossa nação.  

Assim, pareceu-nos urgente organizar nosso Simpósio Internacional Filosófico Teológico 

em torno do tema da Busca do Bem Comum, refletindo sobre a política e a economia em 

nas sociedades contemporâneas. Reflexão interdisciplinar, conjugando teologia, filosofia, 

economia, ciência política, etnologia e sociologia.  

O tema é dinâmico e não apenas concerne as “riquezas”, mas também o 

desenvolvimento das capacidades dos cidadãos e, em consequência, a oferta de 

oportunidades para que estas capacidades humanas floresçam para o bem de todos. Inclui 

ainda a questão da autoridade, hoje tão desgastada. E o resgate da política como mediação 

fundamental da vida em comunidade. 

Neste sentido, inicio o ano já convidando a todos para que se programem e se 

preparem para o Simpósio Internacional, que terá lugar nos dias 04 a 06 de outubro, na 

próxima primavera. E contará com uma programação de nível internacional.  

Também estimulo a todos a estarem atentos e a participarem das atividades que 

serão realizadas por ocasião dos quinhentos anos da Reforma Protestante. Nossa 

instituição, de tradição católica, busca viver um real diálogo ecumênico. Nesse sentido, o 

aprendizado desse diálogo é uma tarefa contínua a ser descoberta e praticada cada dia. 



Neste ano, a Igreja católica comemora também os 300 anos do encontro da 

imagem de Aparecida, que deu lugar a uma das devoções marianas mais importantes do 

nosso país, representando por ela mesma um contínuo exercício de aprendizado, tanto do 

significado do encontro das culturas, quanto do lugar e do papel do feminino na Igreja e 

na sociedade. 

A Faculdade Jesuíta vem ampliando seus horizontes nos últimos anos. Dentro dos 

limites de nosso tamanho e sem perder a marca da simplicidade, nossa programação 

diversificou-se, tecemos redes com outras instituições brasileiras e internacionais, 

promovemos a pesquisa entre os alunos da graduação, preparando-os para novas ousadias 

no futuro (mestrado e doutorado). Modernizamos nossos serviços de secretaria e 

administração. Temos renovado nosso corpo de professores, o que é um de nossos grandes 

desafios. Também a comunidade acadêmica mudou seu perfil, tornando-se mais plural, 

nas dimensões religiosa, política e cultural. Espero que esta diversidade encontre 

expressão adequada em nosso cotidiano, em que o respeito e o apreço de uns para com os 

outros seja a marca de nossa convivência.  

O estudo atento deste Relatório dá-nos uma ideia da intensidade e da qualidade da vida 

acadêmica da FAJE. Parabéns a todos que colaboraram para que 2016 fosse um ano de 

fecundo trabalho. 

 

Relatório das principais atividades realizadas em 2016 

 

Reitoria  

A Reitoria da Faculdade acompanhou vários processos e buscou implementar as 

seguintes atividades em 2016: a) execução de algumas obras relacionadas à execução do Plano 

Diretor (construção da portaria; retirada do muro e colocação de grades que deram maior 

visibilidade ao campus; separação dos espaços próprios à faculdade e dos reservados às 

comunidades jesuítas; controle das pragas, podas e eliminação de árvores e revitalização dos 

jardins); b) criação do novo portal institucional; c) implementação do programa de bolsas para 

alunos excelentes; d) criação da Casa Magis da FAJE, dedicada ao trabalho pastoral com 

jovens dos jesuítas do Brasil; e) aprovação e implementação do polo EAD da Unisinos no 

espaço da faculdade; f) concessão do título de Benemérito para os Professores: g) Leonardo 

Lucas Pereira, João Carlos Lino Gomes, José Paulo Giovanetti; h) acompanhamento da 

organização e realização do Simpósio da FAJE. 



A reitoria acompanhou de perto também a elaboração de duas propostas de cursos a 

serem implementadas pelo NEE: a da Residência Pedagógica, a da especialização em pastoral, 

que foi denominado: Pastoral numa Igreja em saída. 

A reitoria acompanhou e promoveu um seminário para os membros da consulta da 

reitoria sobre as instituições comunitárias, o que levou à decisão de candidatar-se junto ao 

MEC para tornar-se instituição comunitária.  

\O Reitor participou das reuniões do Fórum de Reitores das IES Jesuítas do Brasil. 

Nessa instância houve uma discussão sobre a organização de um evento sobre a ecologia 

integral a ser organizado pelas IES jesuítas do Brasil.  

O Reitor promoveu também a discussão, junto aos dois departamentos, da reflexão 

sobre a reforma dos estudos dos jesuítas, proposta pelo Delegado de Formação da Companhia 

de Jesus universal, através de um texto provocativo, sobre o qual o corpo docente se 

pronunciou, dando contribuições importantes. 

A reitoria promoveu também uma homenagem acadêmica a Dom Luciano Mendes de 

Almeida. 

O Reitor promoveu uma avaliação da comunicação institucional e decidiu pela 

reformulação do que era feito até então, com a criação do setor de comunicação integrada e a 

contratação da Profa. Graziela Cruz como coordenadora desse departamento. 

Diante da piora do quadro político do país, o Reitor elaborou uma nota, amplamente 

divulgada na comunidade acadêmica e em outras mídias. 

 

Diretoria de Assuntos Comunitários e Pastorais  

Entre as principais atividades da Diretoria, destacamos: Realização do Retiro 

Quaresmal e do Retiro de Advento; Realização das Tardes de Oração, no 3º sábado de cada 

mês; Acompanhamento da fundação e implementação da AGRAPE – Associação de Apoio 

aos Grupos Alternativos de Pré-Enem; Acompanhamento e apoio aos centros acadêmicos 

CATA e CALMA, na realização de seus eventos; Organização e coordenação do encontro das 

lideranças acadêmicas da graduação em Filosofia e Teologia com o Reitor da FAJE, para 

dialogar sobre questões acadêmicas e outras; Ação de Responsabilidade Social em favor da 

CAPEC, Casa de Apoio a Pessoas com Câncer; Apoio ao campeonato de futebol de salão dos 

alunos. Ações junto à Administração e aos Serviços Gerais da FAJE em vista de tornar mais 

agradável o Espaço de Convivência; Colaboração, na dimensão da espiritualidade, aos 

Seminários dos Professores e aos Encontros dos Funcionários, ambos semestrais; 

Remanejamento da sede do DACP para o Bloco Casa Rosada.  



Em relação aos departamentos de Filosofia e Teologia, destaco o que segue.  

 

 

Departamento de Filosofia 

Frequentaram as disciplinas de Graduação em Filosofia (Bacharelado e Licenciatura) 

cerca de 115 alunos (cerca de 10% dos quais em disciplinas isoladas), dos quais cerca de 25 

eram novatos. Matricularam-se no Programa de Pós-Graduação em Filosofia (Mestrado) 

cerca de 40 estudantes (cerca de 15% dos quais em disciplinas isoladas), dos quais 13 eram 

novatos. Assim, o Departamento contabilizou cerca de 160 estudantes em 2016. 

A Pós-Graduação tem trabalhado para sua solidificação e se vem firmando como um 

centro de pesquisa e investigação filosófica. Além da bolsa do Programa Nacional de Pós-

Doutorado da CAPES, atualmente ocupada por um professor da Universidade Federal de 

Uberlândia, o programa foi procurado por 4 doutores de diversas IES do país para fazer 

estágio pós-doutoral sob orientação de professores do PPG-Filosofia da FAJE.  

O corpo docente do departamento foi enriquecido com a contratação do Prof. Dr. 

Clovis Salgado Gontijo Oliveira (30 horas semanais de dedicação), no primeiro semestre, e 

do Prof. Dr. Daniel De Luca Silveira de Noronha (40 horas semanais de dedicação), no 

segundo semestre. Além disso, o conselho departamental e a Congregação da FAJE 

aprovaram as promoções de Bruno Batista Pettersen e Cláudia Maria Rocha Oliveira à 

função de Professor Adjunto; e de Álvaro Mendonça Pimentel e Delmar Cardoso à função 

de Professor Titular.  

Foi implantado o Programa de Cultura e Humanidades que oferece disciplinas de 

conteúdo humanístico e transdisciplinar aos estudantes da Graduação (Bacharelado e 

Licenciatura). 

Foi realizada a alteração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), mantendo-se o 

conteúdo da proposta pedagógica do curso de filosofia da FAJE e adequando a carga horária 

e a atribuição de créditos às exigências do Ministério da Educação. Aos ingressantes em 

2017, o Curso de Licenciatura em Filosofia terá duração mínima de 8 (oito) períodos.  

Por iniciativa do Departamento e decisão da Congregação da FAJE, realizou-se no 

dia 26 de setembro a outorga do Diploma de Benemérito aos professores João Carlos Lino 

Gomes, José Paulo Giovanetti e Leonardo Lucas Pereira pelos relevantes serviços dedicados 

por eles à FAJE desde 1989, 1986 e 1984, respectivamente.  

 

Departamento de Teologia  



Dentre os destaques de 2016 no Departamento de Teologia sublinhamos: 

a. Com relação ao corpo docente 

Em 2016 o corpo docente do Departamento de Teologia contou com as seguintes 

mudanças: 1) promoção à categoria de professores adjuntos do Departamento: os Profs. Drs. 

Afonso Murad, Francisco das Chagas de Albuquerque e Sinivaldo Tavares; 2) ingresso da 

Profa. Aparecida Vasconcelos como professora assistente do quadro permanente; 3) ingresso 

do Prof. Dr. Luis Herrera como professor assistente do quadro permanente; 4) ingresso do 

Prof. Dr. Cesar Alves para um período probatório como professor assistente colaborador; 5) 

ingresso dos Prof. Dr. Rivaldave Torquato como professor assistente visitante; 5) os Profs. 

Drs. Élio Gasda e Afonso Murad realizaram no segundo semestre estágios pós-doutorais, o 

primeiro em Braga, Portugal, e o segundo na PUC RS; 6) colaboraram ainda no Departamento 

os professores selecionados na bolsa do PNPD: Carlos Caldas, Vicente de Paula Ferreira, 

Carlos Alberto Cunha; 7) com recursos do PROEX ofereceram cursos do Programa de Pós-

Graduação como professores visitantes os Profs. Drs. Juan Masiá, de Tóquio, Japão, Manuel 

Hurtado, da Universidad Católica de Cochabamba, Bolívia; 8) os professores Me. Cláudio 

Paul, Dra. Dayse Agretti, Me. Danival Milagres colaboraram com cursos no Departamento na 

graduação; 9) os Profs. Drs. André Miatello, Germano Cord, Íris Mesquita, Joaquim Fonseca 

e Paulo Carrara, e o Prof. Me. Danilo Mondoni continuaram oferecendo cursos no 

Departamento na graduação. 

 

b. Atividades do MINTER 

O Projeto do Mestrado Interinstitucional (MINTER), aprovado em fins de 2014, teve 

continuidade em 2016 com as seguintes atividades: 1) realização do segundo módulo na FAJE 

com cursos dados pelos Profs. Drs. Geraldo De Mori e Afonso Murad; 2) cursos em Rio 

Branco, na FADISI, com os Profs. Jaldemir Vitório, Manuel Hurtado, Élio Gasda e Carlos 

Caldas, no primeiro semestre, seminários de leituras oferecidos no segundo semestre, em Rio 

Branco, pelos Profs. Drs. Eugenio Rivas e Geraldo De Mori. Houve mudança na coordenação 

do curso em Rio Branco, o Prof. Dr. Domingos foi substituído pelo Prof. Dr. Carlos Viana. 

c. Theologica Latinoamericana. Enciclopedia Digital 

No início de 2016 concluiu-se o prazo para realização das atividades do PACCSS. O 

Conselho Editorial da Theologica Latinoamericana. Enciclopedia Digital reuniu-se com 

alguns de seus membros durante o congresso da SOTER, em julho de 2016. Vários verbetes 

enviados foram aprovados, foram propostas sugestões de outros verbetes a serem solicitados, 

juntamente com os nomes de possíveis autores. A equipe coordenada pelo Editor Geral não 



conseguiu dar a agilidade necessária ao processo de solicitação, aprovação, revisão e 

publicação dos verbetes. Isso explica que em 2016 só tenham sido postados 74 verbetes, dentre 

os quais várias traduções de verbetes postados em 2015. Além desses verbetes, mais 15 foram 

enviados no final do ano e se encontram em processo de editoração. A falta de verbas para as 

reuniões dos Editores e a tradução, uma vez que os recursos do PACCSS já não mais estão 

disponíveis, dificultará o ritmo do processo. Tendo em vista isso, foi elaborado um Projeto ao 

CNPq para apoio às reuniões e à tradução. O projeto não foi, porém, aprovado pela agência. 

Outros projetos deverão ser elaborados no decorrer de 2017, para que o projeto possa 

continuar sendo realizado. A dificuldade dos editores de eixo em acompanhar os processos 

fez com que fosse sugerida e criada uma secretaria para acompanhar as solicitações junto aos 

autores, encaminhamento aos editores de eixo, encaminhamentos relacionados ao processo de 

editoração e postagem. Nela atuaram em 2016 os doutorandos: Clodomiro de Sousa, Fabrício 

Veliq e Valdete Guimarães 

 

d. Memorial João Batista Libanio 

Em 2016 mais um aluno da graduação, Francisco Thallys, foi contemplado com uma 

bolsa do PIBIC, estudando a contribuição de Libanio na reflexão cristológica latino-

americana. Parte de sua atividade consistiu em colaborar com atividades técnicas no 

Memorial, ajudando no processo de classificação do espólio físico do eminente teólogo 

mineiro. Um Projeto para conseguir recursos junto à FAPEMIG foi elaborado pelo curador 

do Memorial, o Prof. Dr. Geraldo De Mori, com a ajuda das bibliotecárias da FAJE. Os 

recursos liberados foram, porém, muito pequenos para o que se pretende realizar no Memorial. 

Novas tentativas serão propostas nos próximos anos. O trabalho de identificação e catalogação 

dos arquivos presentes no Memorial demanda a presença de muitos outros bolsistas e 

voluntários nos próximos anos.  

 

e. Criação de um Instituto de Espiritualidade e Pastoral 

O Provincial dos jesuítas do Brasil solicitou à FAJE a criação de um Instituto de 

Espiritualidade Inaciana. Por sua vez, a Diretora do Centro Loyola de Belo Horizonte, em 

diálogo com a Direção do Departamento e com instâncias da CNBB, sugeriu a criação de um 

mestrado profissional em catequética na FAJE. As duas questões foram levadas para discussão 

no Departamento. Viu-se a importância das duas propostas, mas também a impossibilidade de 

serem assumidas no momento, sobretudo por falta de professores. Para continuar avançando 

na reflexão, foi sugerido que, caso fosse criado algo nesse sentido, que pudesse ser em 



conjunto, ou seja, um Instituto de Espiritualidade e Pastoral. O mesmo ofereceria pesquisas e 

estudos nas duas áreas. Falou-se também dos passos a serem dados nos próximos anos: 

reforçar o grupo de pesquisa Teologia e Pastoral; criar, talvez, um grupo de pesquisas em 

espiritualidade inaciana; realizar atividades no âmbito da especialização que tenham a ver com 

a espiritualidade e a pastoral. O curso de especialização em acompanhamento espiritual 

(ECOE) poderia fazer parte do Instituto. Como desdobramento da discussão, ao longo do ano 

foi proposta a criação de um curso para coordenações de pastoral. O curso, projetado para 

começar em 2017, em módulos, foi pensado ao longo de 2016 e se chamará Pastoral numa 

Igreja em saída. Terá a coordenação de Manoel José de Godoy. Foi aberto o edital em 

setembro, para iniciar já em janeiro de 2017. 

 

f. Organização e participação em eventos 

Vários eventos foram organizados por membros do corpo docente e discente do 

Departamento em 2016, e outros contaram com sua participação. Destacam-se os seguintes: 

 

IV Colóquio interdisciplinar de teologia e pastoral, nos dias 02, 03 e 04 de maio, 

organizado por membros do Grupo de Pesquisa Teologia e Pastoral, o qual, além de ter 

estudantes e professores da FAJE conta com a participação de professores da PUC Minas e 

do ISTA e do Centro Loyola. O tema do colóquio foi: A conversão pastoral da Igreja em 

tempos de Francisco. A primeira noite, realizada na FAJE, aprofundou o tema: A conversão 

pastoral da Igreja, com Antônio Manzatto (PUC São Paulo) e Cleto Caliman (PUC Minas). A 

segunda noite, realizada na PUC Minas, discutiu o tema: Tempo e temas de Francisco, com 

Rosana Manzini (PUC SP e Pio XII/UNISAL) e Manuel Godoy (ISTA). Abriu-se a 

possibilidade de apresentação de comunicações, realizadas na tarde deste segundo dia na PUC 

Minas. A terceira noite, realizada no ISTA, dedicou-se ao tema: Igreja em saída. Para onde?, 

com Jaldemir Vitório (FAJE) e Edward Magalhães (PUC Minas). Cada noite contou com 

cerca de 150 participantes, vindos das instituições organizadoras, de algumas paróquias e das 

pastorais da Igreja de BH. 

O XII Simpósio Internacional da FAJE teve como tema em 2016: Filosofia e 

Teologia: Relações e Tensões, sendo realizado entre os dias 5-7 de outubro. O simpósio foi 

realizado inteiramente na FAJE, com a participação de cerca de 400 participantes, a maioria 

alunos (as) e professores (as) da FAJE. O simpósio começou no dia 5 com a conferência de 

Mário de França Miranda (PUC Rio): A transformação da teologia no impacto com a 

racionalidade moderna. No dia 6, a primeira conferência foi dada por Lorentz Puntel 



(Universidade de Munique, Alemanha): Filosofia e teologia: como pensar sua distinção e sua 

unidade? No dia 7 o João Manuel Duque (Universidade Católica Portuguesa): Que filosofia 

para que teologia? Além das conferências foram propostos dez seminários: 1) Eugenio Rivas 

e Álvaro Pimentel (FAJE): Blondel e as relações entre filosofia e teologia; 2) João Mac Dowell 

(FAJE): Relação entre filosofia e teologia no pensamento de lima Vaz; 3) Lúcia Pedrosa de 

Pádua (PUC Rio): Mística e teologia: diferentes modos de relacionar-se com a razão; 4) Luiz 

Carlos Sureki (FAJE): A virada antropológica da teologia; 5) Nilo Ribeiro (FAJE): Crítica à 

onto-teo-logia e pensamento fenomenológico: caminho para a teologia?; 6) Fernando Rey 

Puente (UFMG): Filosofia e espiritualidade na vida e na obra de Pavel Florenski (1882-1937) 

e de Simone Weil (1909-1943); 7) Francisco de Aquino Paulino (UNICAP): Método teológico 

e relações entre filosofia e teologia na América Latina; 8) Geraldo De Mori (FAJE); A carne, 

o rosto, o dom, a palavra: para uma renovação da relação entre filosofia e teologia; 9) Lorenz 

Puntel: Fenomenologia (husserliana na versão francesa) e metafísica: onde reside o problema 

central?; 10) Pablo Mella (Inst. Bonó, Rep. Dominicana): Interculturalidade e descolonização: 

teologia e filosofia a partir do contexto latino-americano. Foram aprovadas e apresentadas 45 

comunicações. Os textos das conferências e dos seminários disponibilizados pelos 

professores, como também os das comunicações, foram publicados nos Anais do Simpósio, 

com ISSN próprio. 

Organização e participação em outros eventos: 1) Seminário Internacional de 

Teología Práctica, de 4 a 8 de abril, no Institut Catholique de Paris, que aprofundou a questão 

O uso da Bíblia na teologia prática/pastoral, do qual participaram os professores Geraldo De 

Mori, Eugenio Rivas e Francisco das Chagas, com apresentação de comunicações; 2) VI 

Congreso Internacional de literatura, estética y teologia, organizado pela ALALITE, em 

Buenos Aires, na Universidad Católica de Argentina (UCA), de 17-19 maio de 2016, com o 

tema: El amado en el amante. Figura, textos y estilos del amor hecho historia, do qual 

participaram vários discentes do PPG de Teologia; 3) VIII Congresso Internacional em 

Ciências da Religião, organizado pelo PPG de Ciências da Religião da PUC de Goiás, entre 

os dias 26-29 de maio, que teve como tema: Religião, Saúde e Terapias Integrativas, com a 

participação de discentes do Programa; 4) Congreso Latinoamericano de ética teológica, na 

Pontifícia Univeridad Javeriana, em Bogotá, entre os dias 26-29 de maio, com o tema: Hacia 

una ética de participación y esperança. O Professor Élio Gasda participou como organizador 

e interveio num painel com a conferência: Capitalismo biocognitivo, desigualdade e 

desumanização do trabalho; 5) 29º congresso da SOTER (12-14 de julho, na PUC Minas), 

que teve como tema: Tempos do Espírito: inspiração e discernimento. Vários docentes e 



discentes participaram nesse evento importante da área em 2016, como membros da comissão 

organizadora e da comissão científica, ou como organizadores de Grupos e Fóruns Temáticos, 

além de apresentarem comunicações científicas. Jaldemir Vitório concluiu seu mandado como 

Presidente da entidade, que elegeu nova diretoria, sem nenhum professor da faculdade; 6) VII 

Congresso Internacional da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, que refletiu sobre 

tema: Pentateuco: Da formação à recepção, realizado na UMESP, entre os dias 29 de agosto 

a 1 de setembro. Johan Konings compôs a comissão organizadora, tendo apresentado projeto 

junto à CAPES, e participado da mesa conclusiva. Outros discentes do programa também 

participaram; 7) Congreso Internacional de Teología, na Pontificia Universidad Javeriana, 

em Bogotá, de 18 a 21 de setembro, que discutiu o tema: Interpelaciones del Papa Francisco 

a la Teología Hoy. Nesse congresso participaram os professores: Eugenio Rivas, Sinivaldo 

Tavares, Luiz Carlos Sureki, Geraldo De Mori, Afonso Murad, cada um num painel, 

retomando os vários temas do magistério do Papa Francisco. A FAJE foi uma das instituições 

coorganizadora do congresso; 8) Assembleia Internacional da COCTI, nos dias 22 e 23 de 

setembro, o Diretor do Departamento representou a Faculdade neste encontro que reúne os 

decanos das faculdades de teologia católica do mundo. O tema abordado foi a formação das 

novas gerações na teologia; 9) Seminário Internacional de Teologia, organizado pela 

Faculdade Unida de Vitória, com o tema: Vida, esperança e justiça. Jürgen Moltmann e a 

América Latina, entre os dias 19-21 de setembro de 2016, do qual participaram alguns 

discentes do PPG de Teologia; 10) Congresso: Neopentecostalismo e religiões afro no 

Brasil: fronteiras e interações. O evento, organizado pelos Frades Dominicanos, contou com 

a colaboração de Frei Sinivaldo Tavares, docente da FAJE, e Frei Celio de Pádua, pós-

doutorando do PPG de Teologia da FAJE. O congresso realizou-se entre 26 a 29 de setembro 

de 2016, tendo como público alvo os membros da ordem dominicana; 11) Reunião anual da 

equipe teológica da Conferência de Provinciais da América Latina (CPAL), na Marimount 

University, em Los Angeles (USA), entre os dias 26 a 30 de setembro, ainda com o tema: 

Discernir el passo de Dios en América Latina Hoy. Participação de Jaldemir Vitório, Geraldo 

De Mori, Eugenio Rivas, Luis Herrera; 12) Simpósio Internacional “La búsqueda de Dios 

en América: los viajes del Papa Francisco em 2015”, ocorrido em Havana, Cuba, de 16-18 

de outubro de 2016, organizado por Notre Dame University, USA, no qual Luís Herrera 

participou com uma conferência; 13) VII congresso internacional iberoamericano da 

sociedade de filosofia medieval, na Universidad Autônoma de Barcelona, Espanha, entre 14-

16 novembro, no qual um doutorando fez uma comunicação  

f. Outras atividades de docência e pesquisa 



Os professores do Departamento participaram em várias atividades de docência e 

pesquisa fora da FAJE ao longo de 2016. Dentre essas atividades as mais importantes foram: 

1. Geraldo De Mori nas Jornadas Interdisciplinarias: Teología de los signos de los 

tiempos. Fundamentos, métodos, lecturas, organizadas pelo Centro Manuel Larraín, da PUCC 

e da Universidad Alberto Hurtado, em Santiago de Chile, entre 19-21 de agosto, para avaliar 

os textos que comporão o próximo número da Collección Teología de los Signos de los 

Tiempos.  

2. Geraldo De Mori, como professor visitante na Universidade Católica Portuguesa, 

entre os dias 10-21 de dezembro, onde ofereceu o curso Crer perante o problema do mal, para 

alunos de mestrado e doutorado, e o curso Corpo e Alma: uma questão teológica, para a 

extensão. 

3. Élio Gasda, continuou envolvido em três articulações internacionais de pesquisa em 

questões de ética teológica: a) Grupo de estudos da ODUCAL (Organización de 

Universidades Católicas de América Latina), sobre o pensamento social da Igreja, grupo 

constituído por 15 especialistas da América Latina e Espanha, sendo apoiado pelo CELAM 

(Comissão Episcopal Latino-Americana); b) CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales), no Grupo de Trabalho: Teología, Etica y Política, com pesquisadores de várias IES 

latino-americanas. O grupo se propõe a organizar seminários internacionais com a promoção 

e difusão em todos os setores, em distintos países através do intercâmbio da rede CLACSO e 

das universidades de cada membro do grupo; c) Catholic Theological Ethics in the World 

Church, rede global de teólogos e eticistas que reconhecem a necessidade de levar em conta 

o desafio do pluralismo, dialogar desde e ultrapassando as culturas locais, interconectar-se 

com uma Igreja que não seja dominada somente pelo paradigma do Norte e do Ocidente. A 

rede trabalha em quatro frentes: 1) apoio a novos acadêmicos na ética teológica; 2) 

organização de conferências regionais; 3) fomento do intercâmbio de ideias através da página 

web www.catholicethics.com; 4) publicação de livros. O “Primeiro Congreso de Ética 

Teológica en América Latina: Hacia una Ética de Participación y Esperanza”, acima aludido, 

realizado em Bogotá, foi organizado por essa rede. 

4. A FAJE participa do projeto interinstitucional que criou, em 2016, a Revista 

Iberoamericana de Bioética (http://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetica-revista-

iberoamericana), com dois números. Élio Gasda pertence ao conselho editorial desta revista. 

5.  O Prof. Dr. Afonso Murad participa da equipe de assessoria da Conferência de 

Religiosos da América Latina (CLAR), instituição da Igreja católica latino-americana que 

muito contribuiu para que a teologia da libertação tivesse grande penetração nos meios 

http://www.catholicethics.com/
http://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetica-revista-iberoamericana
http://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetica-revista-iberoamericana


populares dos diferentes países da região. Esse tipo de atividade, embora de caráter menos 

acadêmico, é importante para a teologia, pois mostra seu enraizamento na vida concreta da 

Igreja. 

6. Luis Henrique Eloy, do corpo dos professores colaboradores, pertence à comissão 

bíblica internacional, grupo de exegetas ligado ao Vaticano, encarregado de acompanhar o 

desenvolvimento da pesquisa neste âmbito na Igreja católica. 

7. Geraldo De Mori foi escolhido pela Revista Concilium como membro do Conselho 

Editorial deste importante Periódico da área da teologia. Participa também do conselho 

editorial da revista Teología y Vida, da Pontifícia de Santiago do Chile, onde esteve entre 25-

27 de abril. 

8. O Prof. Dr. Eugenio Rivas esteve durante 40 dias (dezembro de 2016 e início de 

janeiro de 2017), em Londres, Inglaterra, em Heytrop College, dando seguimento à sua 

pesquisa sobre os desafios da secularização para a fé nas sociedades contemporâneas. 

 

G. Outras atividades de ensino: 1) Na GRADUAÇÃO e ESPECIALIZAÇÃO: a) 

Johan Konings: “Escritos joaninos”, 40 hs, na graduação da Faculdade de Teologia, 

Diamantina, MG; b) Élio Gasda: “Teologia moral”, 45hs, na graduação do Instituto teológico 

e filosófico de Caratinga, MG; c) Paulo Cesar Barros, “Patrística”, 30hrs, na graduação do 

Instituto teológico e filosófico de Caratinga, MG; d) João Ferreira, mestrando, “Introdução às 

sagradas escrituras”, na especialização do Centro Loyola, ligada à FAJE; e) Gelson Mikuszka, 

doutorando, “Dimensão missionária na formação presbiteral, na especialização do ISTA; f) 

Vicente de Paula Ferreira, pós-doutorando, “Cristologia”, no aperfeiçoamento, na PUC PR, 

campus Londrina; 2) EXTENSÃO: a) Zuleica Silvano, doutoranda, ofereceu ao longo do ano 

no SAB (serviço de Animação Bíblica), vários cursos de iniciação a temas bíblicos; b) 

Fabrício Veliq, doutorando, ofereceu vários cursos no Centro de Formação e Cultura, em Belo 

Horizonte; c) Geraldo De Mori, curso de aperfeiçoamento sobre a mística cristã, no centro 

Loyola, em Belo Horizonte; d) Francisco Taborda, curso de aperfeiçoamento, no Centro 

Loyola, sobre os sacramentos; e) os professores Afonso Murad e Sinivaldo Tavares, cursos 

em vários lugares sobre a Laudato Si’; 3) Formação para religiosos, presbíteros, dioceses: 

Jaldemir Vitório, Francisco Taborda, Sinivaldo Tavares, Afonso Murad, Paulo Cesar Barros: 

cursos de curta duração em vários lugares do Brasil, sobre as temáticas mais diversas 

relacionadas às suas pesquisas e à pastoral da Igreja. 

h. Iniciativas editoriais: a) Assessorando a Edições Loyola, São Paulo, na escolha de 

obras de teologia a serem traduzidas ao português ou na seleção de obras originais a serem 



publicadas. Alguns são coordenadores de algumas coleções publicadas por essa editora (Élio 

Gasda: Theologica; Johan Konings: Bíblica Loyola); b) Vários docentes elaboram recensões 

e notas bibliográficas de obras recebidas pela Perspectiva Teológica, pela Editora Loyola e 

Vozes, publicadas na Perspectiva Teológica, na REB e na Revista Horizonte; c) Cresceu muito 

nos últimos anos a solicitação para avaliação de artigos de periódicos (pareceristas), e vários 

professores do Departamento ofereceram esse serviço. 

i. Participação em bancas de dissertações e teses em outras IES: a) Francisco 

Taborda, no PPG de História da UFMG, na banca de mestrado de Herinaldo Oliveira Alves: 

“Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos em Congonhas: devoção, religiosidade e poder 

(1779-1890)”; b) o mesmo professor no PPG de Teologia da PUC/SP, na banca de mestrado 

de Thiago Faccini Paro: “A dinâmica simbólico-ritual da Iniciação à Vida Cristã: um estudo 

a partir do RICA e sua aplicação na catequese infantil”; c) Afonso Murad, no PPG da Escola 

Superior de Teologia, São Leopoldo, na banca de doutorado de Evaldo Reis Furtado Júnior: 

“O engajamento sob a perspectiva corporativa e a contribuição dos valores espirituais”; d) 

Sinivaldo Tavares, no PPG de Ciências da Religião da PUC Minas, na banca de mestrado de 

Dinéia Fontoura Gonçalves: “Pluralismo e Educação religiosa. Uma leitura prática do ensino 

religioso a partir da Teologia pluralista”; e) o mesmo professor no PPG de Ciências da religião 

da PUC Minas, na dissertação de mestrado de Saulo José Soares Silva: “A devoção a Padre 

Libério: análise a partir da Geografia da Religião”; f) Paulo Cesar Barros, no PPG de Filosofia 

da FAJE, na banca de Daniel Ribeiro de Almeida Chacon: “Fé e Razão a partir da obra "De 

Trinitate" de Santo Agostinho”; g) o pós-doutorando Carlos Caldas, na banca de mestrado de 

Thiago Moreira: “Da tradição à renovação na Igreja Batista da Lagoinha: um olhar acerca do 

protestantismo renovado”, do PPG de Ciência da Religião da UFJF; h) o pós-doutorando 

Vicente Ferreira, na banca de mestrado de Gabriel Cássio Moreira Monteiro: “A concepção 

de crença religiosa de Clement Rosset”, no PPG de Ciência da Religião da UFJF; i) Geraldo 

De Mori, na banca de doutorado de Cristina B. Escobar: “Bajo el riesgo de la imaginación. 

Estudio del aporte de Ricoeur a la teología desde el concepto de sujeto”, na Pontificia 

Universidad Católica de Chili. 

j. Em 2016 alguns professores concluíram os estágios pós-doutorais iniciados e 

outros começaram: a) Vicente de Paula Ferreira, bolsista PNPD, concluiu sua pesquisa com 

o título Vulnerabilidade pós-moderna. A dignidade humana à luz do mistério cristão. Sua obra 

foi submetida à avaliação da Editora Santuário e será publicada em 2017; b) Arnon de Miranda 

Gomes (PUC Minas), concluiu sua pesquisa sobre Inreligionação em Mia Couto: onde os 

deuses se (des)encontram; c) Carlos Ribeiro Caldas Filho, bolsista PNPD, concluiu a pesquisa 



iniciada em 2015 sobre Reimaginar a salvação. ‘Festa’ como metáfora da salvação no Terceiro 

Evangelho e em A festa de Babbete, de Karen Blixen. Do diálogo entre teologia e literatura 

como possibilidade de renovação do discurso teológico protestante, que foi publicada com o 

título A festa da salvação. Um diálogo entre teologia e literatura a partir do conto 'A festa de 

Babette', pela editora Garimpo. O mesmo professor teve a pesquisa de 2014-2015 publicada 

com o seguinte título: Dietrich Bonhoeffer e a teologia pública no Brasil. O conceito 

bonhoefferiano de 'estar aí para os outros' como pressuposto teórico para a construção de 

uma teologia pública no Brasil, também pela editora Garimpo. Ele renovou mais uma vez sua 

bolsa, agora com a seguinte pesquisa: “Para a maior glória de Deus”- “A ti senhor ofereço 

meu coração, pronto e sincero”. Proposta de estudo comparativo entre a espiritualidade de 

Inácio de Loyola e a espiritualidade de João Calvino. Uma abordagem ecumênica a propósito 

do 5º centenário da reforma protestante do século XVI”; d) Virgínia Buarque (UFOP), que 

concluiu seu pós-doutorado em 2015, teve sua pesquisa publicada com o título Dom Luciano 

Mendes de Almeida. Humanismo em trans(des)dencência, pela Edições Loyola. Continuaram 

suas pesquisas: a) Leandro Garcia Rodrigues (UFMG), acompanhado por Geraldo De Mori, 

com o projeto “Correspondência Murilo Mendes & Alceu Amoroso Lima”; b) Célio de Pádua 

Garcia (PUC Minas), acompanhado por Sinivaldo Tavares, com o projeto, “As semelhanças 

existentes entre as religiões afro e o movimento neopentecostal e as novas dimensões 

escatológicas”; c) Valmor da Silva (PUC Goiás), acompanhado por Jaldemir Vitório, com o 

projeto, “O caminho da justiça na sabedoria dos provérbios”. Iniciaram seu estágio pós-

doutoral em 2016 os seguintes professores: a) Maria Rodica Tutas, acompanhada por 

Francisco Taborda, com o projeto “O Cristo Pantocrator: um caminho para a divinização do 

ser humano”; b) Pedro Evaristo Conceição Santos, sob a orientação de Jaldemir Vitório, com 

o projeto “As formas de manifestação do Sagrado em Gênesis e Êxodo”; c) Waldecir Gonzaga, 

sob a orientação de Johan Konings, com o projeto “As “Cartas católicas” no cânon do Novo 

Testamento”; d) Carlos Alberto Motta Cunha, sob a orientação de Geraldo De Mori, com o 

projeto “Teologia de fronteira: encontros com a teoria descolinial e a interculturalidade”, com 

bolsa PNPD. 

l. Em 2016 alguns doutorandos fizeram pesquisa com bolsas de agências de 

fomento ou de outro tipo: a) Marcus Aurelio Mareano concluiu, em março de 2016, sua 

pesquisa na KU, Bélgica, com bolsa do PDSE. Sua tese, pelo acordo estabelecido com esta 

IES, terá dupla titulação, pela FAJE e pela KU; b) O doutorando Fabrício Veliq conseguiu 

desta mesma IES uma bolsa para um semestre de pesquisas para sua tese (outubro 2016 a 

fevereiro de 2017), que também terá dupla titulação; c) O doutorando José Sebastião 



Gonçalves realizou, entre fevereiro e julho de 2016, o semestre de pesquisas na UCL, com 

bolsa sanduíche da FAPEMIG; d) A doutoranda Valdete Guimarães realizou, com bolsa 

sanduíche da FAPEMIG, fez pesquisa na Pontifícia Universidade Gregoriana (PUG), entre 

fevereiro-julho de 2016. A doutoranda Márcia Eloy apresentou, no final de 2016, solicitação 

de bolsa PDSE junto à CAPES, para um semestre de pesquisa junto à PUG para o segundo 

semestre de 2017 e aguarda o resultado. 

m. Em 2016 foram titulados no bacharelado civil e eclesiástico: 24 alunos; 10 no 

ITESC (Florianópolis), com o bacharelado eclesiástico; 5 alunos do mestrado; 8 alunos do 

doutorado.  

n. O Programa continua com 7 Grupos de Pesquisa, que mantiveram o ritmo de 

reuniões e atividades. O GP Teologia e Pastoral organizou o IV Colóquio Interdisciplinar de 

Teologia e Pastoral, já apresentado acima. O GP Interfaces publicou o livro Corpo-

Encarnação, pelas edições Loyola, com os textos das conferências do colóquio organizado e 

realizado em 2015. O GP Bíblia em leitura cristã organizou uma jornada de estudos sobre o 

Pentateuco, com o Prof. Ska, que veio para participar do Congresso Internacional da ABIB. 

 

Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa - CCPGP 

Em 2016 estas foram as principais atividades da CCPGP da FAJE: 

1. Convênios de colaboração: Em 2016 foi assinado um acordo de colaboração com 

a Faculté de Théologie da Université de Laval, Québec, no Canadá. Os acordos com a UIA 

(México), e UCA (El Salvador), não tiveram seguimento, por motivos alheios às Instituições.  

2. Criação de Annales FAJE. Levando em conta o crescente número de eventos 

organizados na FAJE, foi decidida a criação de um periódico para publicação das conferências 

e comunicações realizadas nos eventos organizados pela FAJE. Em 2016 foram publicados 

três números: Anais do colóquio Corpo-Encarnação (realizado em 2015); Anais do I Simpósio 

Nacional “Aproximações com o mundo juvenil”, organizado pelo curso de especialização em 

juventudes, oferecido pela rede de centros de juventude do Brasil, os jesuítas e a FAJE; Anais 

do IV Colóquio de Teologia e Pastoral: A conversão pastoral da Igreja em tempos de 

Francisco. 

3. PIBIC: Edil Guedes, Coordenador Institucional de IC e gestor do departamento de 

filosofia, e Eugenio Rivas, gestor do departamento de teologia, acompanharam o processo de 

abertura de edital do PIBIC FAPEMIG, FAJE e Voluntário, no início de 2016, e PIBIC CNPq, 

FAJE e Voluntário, no final do primeiro semestre. A FAJE continua oferecendo 4 bolsas de 

IC Institucional, recuperou uma cota CNPq, oferecendo agora 4 desta agência, e 10 da 



FAPEMIG. O Representante Institucional continua sendo o Coordenador da Coordenação 

Central de Pós-Graduação e Pesquisa, que acompanha o processo de elaboração dos editais, 

das avaliações e dos seminários de conclusão, além de estabelecer contato com o comitê 

externo de IC. 

4. Em 2016, a Cátedra Dom Luciano apoiou a realização do IV Colóquio 

Interdisciplinar de Teologia e Pastoral, já aludido acima, realizado em parceria com a PUC 

Minas, ISTA e Centro Loyola, com recursos, por parte da FAJE do PROEX. Foi organizado 

também um painel por ocasião dos dez anos da morte de Dom Luciano, no dia 24 agosto. 

5. A FAPEMIG não apresentou Edital para compra de livros em 2016. Por isso a 

Coordenação não elaborou projeto para aquisição de livros para os dois PPGs da FAJE. 

 

Núcleo de Especialização e Extensão 

O ano de 2016 foi de crescimento para o Núcleo. Do ponto de vista financeiro,  

quantificamos um aumento da ordem dos 70% comparando as entradas/saídas de 2015. 

Aprimoramos nossa sinergia com os demais setores da FAJE, especialmente afinamos nosso 

diálogo com as instâncias de administração. Um passo interessante seria uma participação 

mais efetiva do coordenador no NEE nas reuniões de professores, sobretudo aquelas em que 

se discute o planejamento dos semestres.  

Academicamente ampliamos a oferta de cursos de PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU, apostando no formato “Atualização” e acreditando mais na parceria com o Centro 

Loyola, que vai se tornando uma espécie de campus da FAJE. Vimos crescer o interesse do 

alunado pelos cursos de IDIOMAS (instrumental). Ficamos surpresos com a grande procura 

pelo curso de Português, por exemplo. Manitvemos uma boa oferta de cursos de EXTENSÃO 

(livres), quase todos gratuitos, com certificação opcional paga. Nesse ano conseguimos nos 

organizar melhor para atender as atividades EVENTUAIS, colaborando com os 

Departamentos na formatação, logística e outros. 

1. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU:  

a. Em JAN/2016 iniciamos mais uma turma da “Espiritualidade Cristã e Orientação 

Espiritual”, atualmente com 28 matriculados (evasão: 15 alunos). 

b. No mês de DEZ/2016 finalizamos a turma 1 de “Juventude no Mundo 

Contemporâneo” com 44 concludentes (evasão: 6 alunos).  

Em JUL/2016 iniciamos a seleção para a turma 2. A turma teve seu primeiro módulo 

em JAN/2017 com 35 matriculados (evasão: 3 alunos – não compareceram). 



c. Projetamos, ao longo de 2016, com a colaboração do Departamento de Teologia 

(Prof. Geraldo e Prof. Godoy) e do Centro Loyola (Lucimara), uma nova Especialização 

denominada “Pastoral numa Igreja em saída” para coordenadores de pastoral. O curso 

iniciou em JAN/2017 com 20 matriculados. 

d. No CENTRO LOYOLA estamos com 3 turmas da Especialização “Teologia Cristã 

Contemporânea”. Turma 6 (iniciada em 2015) com 24 matriculados; Turma 7 (2016) com 

29 matriculados e Turma 8 (2017) com processo seletivo em curso. Em 2016 finalizamos a 

Turma 5 (2014), com 20 concludentes. 

e. Todas as nossas PGLS-ATUALIZAÇÕES foram ofertadas no Centro Loyola. 1) 

Atualização em “Liturgia e Sacramentos – no coração da vida cristã” (três semestres), 

finalizada em DEZ/2016 com 28 concludentes. 2) Atualização em “Mística e Espiritualidade 

Cristã” (dois semestres), finalizada em DEZ/2016 com 41 concludentes.  

Para 2017 o projeto é ofertarmos pelo menos 3 (três) PGLS nesse formato, no Centro 

Loyola: 1) Atualização em “Filosofia e Humanidades” (início em MAR/2017); 2) 

Atualização em “Ensino Religioso Escolar” (início em MAR/2017); e 3) Atualização em 

“Matrimônio – a alegria do amor” (início previsto para  MAI/2017). 

1. IDIOMAS (cursos instrumentais) 

Oferecemos 13 cursos de idiomas em 2016, dos quais 8 formaram turma. Atingimos 

uma média de público de 43 matriculados em cada um dos semestres. 

1. EXTENSÃO 

a. Filosofia – 13 atividades / média de público: 278 

b. Teologia – 11 atividades / média de público: 395 

c. Transdisciplinar – 5 atividades / média de público: 121 

- EMITIMOS um total de 672 certificados (aproximadamente com uma arrecadação 

de R$ 10.000,001) 

2. EVENTOS 

Foram 32 atividades (simpósios, colóquios, paletras etc.) ao longo de 2016. Dentre 

elas destacamos os dois projetos encampados pela  Filosofia (Sexta Filosófica e Filmes para 

Pensar e Ser mais). Totalizamos uma média de público de 1109 pessoas.  

 

ORGANIZAÇÃO 

                                                           
1 Tomamos como base a taxa mais baixa de emissão de certificado que é de R$ 15,00. 



Em 2016 consolidamos a organização do Núcleo, repensando seu organograma 

funcional e o marketing, com a repaginação do “Caderno de Atividades”, agora em formato 

de FOLDER com as atividades melhor apresentadas. Em 2017 uma das tarefas do NEE será 

ajustar seu portifólio de atividades com o Setor de Comunicação, sobretudo para fins de 

divulgação. A chegada da Graziela na Comunicação já é uma grande esperança.  

CONVÊNIOS E PARCERIAS 

Atualmente são um total de 12 parcerias para certificação de cursos livres (extensão). 

Em 2016 emitimos 1081 certificados, dos quais 409 para parceiros (em anexo lista com 

parceiros 2016), totalizando uma média (por baixo) de R$ 6.100,002. 

É importante frisar que este RELATÓRIO contou com a colaboração da Márcia 

Ferreira e do Ivan Batista, secretários do NEE, a quem agradecemos pelo empenho, interesse 

e real participação em todas as atividades propostas para 2016. 

 

Biblioteca Padre Vaz  

O acervo da biblioteca Padre Vaz  teve um notável incremento no ano de 2016. Foram 

incorporados ao acervo 6.373 exemplares, sendo 3.083 livros e 3.290 fascículos de periódicos. 

O acervo total é constituído hoje por mais de 257.654 exemplares. 

No ano de 2016 a Biblioteca Pe Vaz intensificou o trabalho com as duplicatas e 

doações. Para  êxito dessas atividades foram  necessárias algumas mudanças , tais como: 

Contratações de 4 estagiários de biblioteconomia da UFMG; Melhoria das condições de 

trabalho dos funcionários, com a criação de um espaço novo e mais apropriado para o trabalho 

com as duplicatas; Deslocamento de mais de 10.000 (dez mil duplicatas) de livros e periódicos 

do antigo espaço para o espaço novo:   

Com toda essa reformulação foi possível fazer algumas doações de duplicatas para 

algumas instituições: Foram doados 1936 fascículos de periódicos e vários livros ao Instituto 

Sapientiae Anápolis.; Foram doados livros para as Obras Sociais da Diocese de Rio Branco 

no Acre;  

Além dos trabalhos com as duplicatas e doações, a Biblioteca destaca algumas 

atividades do ano de 2016: Foram realizados 34.512 (trinta e quatro mil quinhentos e doze) 

empréstimos e renovações; Foram feitas milhares de consultas online nas bases de dados da 

Biblioteca pela internet; Foram realizados treinamentos grupais e individuais para uso do 

Portal Capes; Foram feitos vários atendimentos aos alunos, pelo SOM - Serviço de Orientação 

                                                           
2 Idem NOTA 2, acima. 



Metodológico; Foram indexados vários artigos e sumários dos periódicos e acrescentados à 

base para pesquisa. (Base com mais de cem mil registros); Foram incorporados ao acervo dos 

periódicos 2.490 fascículos de periódicos recebidos por doações, 1025 fascículos doados  pela 

Biblioteca Padre Rangel (Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora) e 1465 doados pelo 

Colégio Santo Inácio; Foram recebidos por doação em torno de 1.500 livros da Biblioteca 

Padre Rangel, esses livros estão sendo trabalhados diariamente; Foram recebidas mais de 60 

caixas de doações de livros da Cúria dos Jesuítas de Roma. Recebemos ainda doações das 

Edições Loyola e de particulares;  Foram feitas 12 exposições de livros;  Foi feita a mudança 

do Memorial do Padre João Batista Libânio, para um local mais apropriado; Foram feitas as 

revisões das Revistas Síntese e Perspectiva Teológica e a conclusão das indexações desses 

periódicos em banco de dados e sua disponibilização on-line, conforme previsto no PDI.  

Para melhoria das condições de estudos, foram feitas algumas melhorias na biblioteca: 

Instalações de 17 ventiladores de teto; Instalações de iluminações com lâmpadas  LED em 

todo acervo; Foram  feitas algumas   baias para estudos individuais no acervo geral; Colocação 

de mais pontos de energia para os notebooks; Aquisições de novos computadores  para sala 

de informática; Aquisições de bases das dados Academic Search Complete ; Fuente; 

Académica Premier e  Ebook Academic Collection pela AUSJAL. 

As Bibliotecárias da FAJE participaram de vários áudios conferencias da AUSJAL, 

uma rede integrada por 30 universidades confiadas a  Companhia de Jesus na  América Latina. 

Esses áudios conferencias possibilitaram as discussões  de alguns projetos em andamentos na 

AUSJAL: Projeto  P. 21 foi apresentado por  Jacqueline Morales, Diretora da Biblioteca da 

UCA - El Salvador.  Esse projeto tem por objetivo a negociação Consorciada de Recursos 

Eletrônicos para as instituições da AUSJAL; O Projeto P.22: apresentado por: Patrícia Ortiz, 

Diretora de Biblioteca da Universidade Alberto   Hurtado ¬ Chile e Sandra Marín, Diretora 

de Sistema de Bibliotecas da   Universidade Católica de Córdoba.  É um projeto que visa a 

formação  dos funcionários em todas   as Bibliotecas; O Projeto P. 23 Apresentado 

por:  Carlos Luna, Diretor de Biblioteca da ITESO, México, propunha o lançamento de 

um  Repositório Digital para a AUSJAL. 

 Por fim, em 2016, a bibliotecária coordenadora participou, como ouvinte,  de algumas 

palestras, na UFMG. Essas palestras foram fundamentais para os trabalhos de normalização e 

indexação que foram feitos para as Revistas Perspectiva Teológica e Síntese. As palestras 

foram sobre: Critérios de indexação em bases de dados ; Processo editorial de periódicos: 

revisão e normalização; Palestra sobre Bases de citações e bibliometria: aumentando a 

visibilidade dos periódicos; “Critérios de seleção para a indexação de periódicos na Web of 



Science”; Palestra sobre Marketing Científico Digital  e Métricas Alternativas; Palestra sobre 

Cultura Digital  e Editores  

Todos os funcionários e estagiários da Biblioteca participaram da webinar:  Plágio na 

Academia Brasileira: concepções, tratamento e desafios futuros, promovido pela editora 

científica Springer Nature. 

 

Secretaria Geral  

Como atividades principais da Secretaria Geral, destacamos: Manutenção e 

incremento dos processos da Comissão Própria de Avaliação – CPA; Confecção do relatório 

de Avaliação Institucional a ser enviado ao MEC; 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; Organização e realização do XII Simpósio Internacional da FAJE; 

Confecção dos projetos de solicitação de apoio financeiro, para o Simpósio 2016,  junto aos 

fomentos: CAPES, CNPQ e FAPEMIG; Renovação de reconhecimento dos cursos de 

Filosofia Bacharelado e Licenciatura; Elaboração do relatório da FAJE relativo ao Censo 2015 

do ensino superior, enviado ao INEP; Coordenação da elaboração e da confecção do Ano 

Acadêmico e do Calendário da FAJE 2017; Organização e nova estruturação das secretarias 

em vista de maior eficácia no atendimento;  Participação nas avaliações dos requerimentos de 

bolsas de estudo;  Participação em eventos e cursos buscando maior visibilidade da FAJE, 

junto as IES do Brasil;  Migração de todos os dados e utilização do sistema RM Totvs NET 

acadêmico.  Processo de testes no portal totvs, para utilização digital dos processos 

acadêmicos da FAJE em conjunto com a TI da FAJE. 

 

Diretoria Administrativa  

O presente relatório refere-se às melhorias e atividades desenvolvidas ao longo do ano 

de 2016. 

Finalizamos a implantação e atualização do sistema de gestão, após migração dos 

programas do Bank Office da TOTVS, modalidade Classis Net, aprimorando assim os 

processos visando facilitar o atendimento aos nossos alunos e clientes externos.  

Implantamos o sistema acadêmico MOODLE, estreitando a comunicação entre 

professores e alunos. 

Atualizamos o layout do site do Pe. Vaz disponibilizando o acesso à pesquisa da rica 

produção acadêmica do ilustre professor. 



Em dezembro, iniciamos à aquisição de equipamentos e adequação dos espaços do 

Bloco Dom Helder, onde situava as salas DH01, DH02 e DH016, para montagem da uma sala 

de vídeo conferência. Esse espaço terá capacidade para 45 pessoas.  

Disponibilizamos o acesso pelo portal de periódicos da Annales, “Theologica 

Latinoamericana. Enciclopédia Digital”, e todas as edições completas da Síntese e Perspectiva 

Teológica. 

Ampliamos o número de gabinetes, no prédio abaixo à nossa Capela, para os 

professores atenderem nossos alunos, com lançamento de fibra óptica e acesso à internet. 

Revitalizamos os espaços externos, com a instalação de mesas e bancos nas áreas do 

campus aproveitando as madeiras das árvores que foram suprimidas, devido a riscos de queda. 

Retivemos todos os resíduos das podas e supressões de árvores tendo sido aterrado na área do 

jardim, próximo às quadras, no sentido de fixar carbono no solo, reduzindo assim nossa 

pegada Ecológica. 

Contratamos uma empresa especializada para fazer mensalmente o controle de pragas 

em todo o campus. 

Instalamos novos quadros de avisos nos prédios de aula e no prédio da administração. 

Iniciamos o Ano Letivo com a aprovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

– AVCB, válido por 05 (cinco) anos. 

Investimos em treinamento funcional para melhor qualificação do nosso corpo técnico. 

Proporcionamos licença remunerada para professores investirem na pesquisa, no 

intuito de qualificar o corpo docente. 

Montamos uma sala com equipamento de TV 55” com acesso a vídeos para aulas de 

idiomas. 

Ampliamos as instalações de câmeras de segurança no Campus, com monitoramento, 

proporcionando maior tranquilidade e segurança para os que frequentam nossos espaços. 

Migramos os serviços terceirizados para serviços próprios dos setores de Serviços 

Gerais e Manutenção. 

Liberamos no Campus da Faculdade uma sala próxima às quadras para funcionamento 

do Espaço Magis. 

Finalizamos as trocas de todas as lâmpadas convencionais para lâmpadas LED, que já 

está proporcionando maior economia de energia com considerável redução de custos, 

colaborando assim com o meio ambiente. 

Unificamos as Secretarias da Pós-Graduação Latu Sensu e Strictu Senso, para melhor 

atendimento aos nossos alunos. 



 

Álvaro Mendonça Pimentel SJ 

Reitor 

Belo Horizonte 05.03.2017 


