
RELATÓRIO ANUAL DA ‘FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA 

Referente ao Ano Acadêmico de 2017 

 

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 2017 fosse um ano de fecundo 

trabalho. 

 

REITORIA  

Em 2017 a reitoria promoveu e acompanhou os seguintes processos e atividades: 

1. Seminário FAJE: Realidades e Horizontes. A ideia deste seminário surgiu em 2016, 

tendo sido realizada no início de 2017, tendo como finalidade envolver mais as principais 

lideranças da comunidade acadêmica no processo de pensar o futuro da instituição. 

2. O Plano Diretor teve os seguintes avanços: 1) demolição do galpão situado na Av. Dr. 

Cristino Guimarães, dando assim mais um passo no processo de organização e revitalização do 

Campus; 2) encaminhamentos práticos junto às empresas que devem preparar o Estudo do 

Impacto Socioambiental e de Vizinhança; 2) definição do projeto de reforma do Bloco Dom 

Oscar Romero, com a criação de uma hospedaria com capacidade de abrigar 15 pessoas e 

gabinetes para professores; 3) encaminhamento da substituição dos telhados dos prédios Libanio 

e Administrativo, para melhor proteção do calor e das chuvas. 

3. Preparação e acompanhamento da visita do Grão Chanceler do CES, Pe. Arturo Sosa, 

SJ, Geral da Companhia de Jesus, ocorrida em outubro. 

4. Criação da sala de videoconferências, com recursos do PROEX, que passou a se chamar 

Sala Pe. Ulpiano Vázquez. 

5. Discussão sobre o ingresso da Faculdade no mundo das diferentes mídias digitais, a 

partir da proposta FAJE FLIX. 

6. Discussão e encaminhamentos para que a FAJE se torne IES Comunitária. 

7. Acompanhamento do processo de organização e realização do Simpósio Filosófico-

Teológico da FAJE. 

8. Encontro com lideranças estudantis, iniciativa da DACP, que reúne representantes 

estudantis com o secretário geral, o reitor e o diretor da DACP. 

9. Acompanhamento da discussão e criação do Projeto Humanidades, para alunos 

jesuítas, mas aberto a quem quiser, que se preparam para os estudos filosóficos. 



10. Discussão de criação do FAJE – Cultura, que propõe atividades culturais no Auditório 

Dom Luciano, como concertos, além de incentivo à criação de um Coral. 

11. Acompanhamento das atividades da Cátedra Dom Luciano, que apoiou a criação de 

um banco de dados online das atividades da Pastoral da Criança e do Menor, criadas por Dom 

Luciano Mendes de Almeida, quando era bispo auxiliar de São Paulo, Secretario e Presidente da 

CNBB. 

12. Encaminhamento, junto à Congregação, do processo de elaboração da terna para o 

novo Reitor, que assumirá a direção da Faculdade a partir de março de 2018. 

13. Decisão de reformulação da Secretaria Geral, com a demissão do Sr. Celso Messias e 

a transferência a Sra. Rejane Csenger para a Secretaria Geral. Junto a esta decisão, a Secretaria 

Geral passa a assumir somente a função de coordenação dos trabalhos acadêmicos, previstos no 

Regimento da FAJE, além de ser o Procurador Institucional, para todas as atividades legais 

relacionadas ao ensino na Faculdade. A função de coordenador da CPA foi assumida pelo Prof. 

Dr. Bruno Petersen, e a de Olvidor, pelo Prof. Dr. Jaldemir Vitório. 

 

DIRETORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E PASTORAIS 

Ações relevantes em 2017 

1. Realização do Retiro Quaresmal e início das tardes de oração, nos terceiros sábados. 

2. Apoio aos CAs, agora em processo de criação de um CA único para os dois 

departamentos. 

3. Acompanhamento da implementação da AGRAPE – Associação de Apoio aos 

Grupos Alternativos de Pré-Enem, que está caminhando a passos lentos. Estou respeitando 

o ritmo da Diretoria.  

4. Organização do encontro das lideranças acadêmicas da graduação em Filosofia e 

Teologia com o Reitor da FAJE, para dialogar sobre questões acadêmicas e outras, que 

acontecerá na próxima sexta-feira, 09/06. 

5. Apoio ao campeonato de futebol de salão dos alunos. 

6. Colaboração, na dimensão da espiritualidade, aos Seminários dos Professores e 

aos Encontros dos Funcionários, ambos semestrais. 

Além dessas atividades, outros processos foram definidos ou encaminhados: 

1. O CITEP deixou de estar ligado à DACP, para se ligar, diretamente, ao NEE. 

2. Com o fechamento da lanchonete, a presença dos alunos no Espaço de Convivência 

diminuiu drasticamente. Aí era o local privilegiado para a realização de atividades dos CAs 

em parceria com a DACP. 



3. Não conseguimos realizar nenhuma atividade na linha da Responsabilidade Social, 

como era nosso desejo. Esse Projeto foi adiado para o 2º semestre. 

4. Temos encontrado resistência, por parte do corpo discente, para se engajar nas 

atividades promovidas na parceria DACP-CAs: Quarta Cultural, Torneio de Futebol, Café 

Filosófico e Teológico, participação nos CAs. 

5. Será encaminhado às coordenações de cursos o pedido de reconhecimento da 

participação na Diretoria dos CAs como atividade complementar, com um número de horas 

a ser combinado. A DACP daria o certificado de participação no final de cada semestre, para 

cada membro atuante da Diretoria. 

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

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 

A situação do departamento de filosofia em 2017 manteve a mesma dinâmica dos 

anos anteriores, percebendo-se uma queda no número de alunos dos cursos de graduação. 

Evidência disso foram os concluintes da graduação em 2017: 3 no bacharelado e 5 na 

licenciatura.  

Houve diversas atividades acadêmicas, as quais atraíram grande número de alunos, 

destacando-se o X Colóquio Vaziano e o III Seminário Internacional Emmanuel Lévinas. 

Este último realizado em parceria com a Escola Superior Dom Hélder Câmara, de Belo 

Horizonte. 

Apesar dos esforços empreendidos nos anos recentes, o PPG não obteve uma 

melhor pontuação na avaliação quadrienal da CAPES. Por outro lado, em convênio com o 

Centro Loyola de Belo Horizonte, foi aberto um curso de pós-graduação lato sensu 

(Filosofia e Humanidades) com expressiva participação de público.  

No final de 2017, com as mudanças na organização das secretarias acadêmicas da 

FAJE, a secretária do departamento passou a ser secretária geral da FAJE. 

 

DEPARTAMENTO DE TEOLOGIA  

Dentre os destaques de 2017 no Departamento de Teologia, sublinhamos: 

1. Com relação ao corpo docente 

Em 2017 o corpo docente foi marcado pelos seguintes acontecimentos: a) a morte do 

Pe. Ulpiano Vázquez Moro, falecido em 22 de julho, após uma longa luta contra o câncer. 

Professor da faculdade desde sua vinda para Belo Horizonte, destacou-se, entre outras coisas, 

pela inteligência brilhante, a profundidade das reflexões, que encantava todos os que o 



tiveram como mestre em sua formação teológica. Exímio orientador, acompanhou muitos 

discentes em monografias, dissertações e teses, além de também ter contribuído na formação 

espiritual de muitos jesuítas, religiosos (as) e leigos (as), especialmente no campo da 

espiritualidade inaciana; b) aprovação de Cesar Alves como professor do quadro 

permanente, assumindo o curso de escatologia, acompanhando alunos na graduação e na 

pós-graduação; c) aprovação, por parte da Província Carmelita do Paraná, de um convênio 

com a FAJE por um período de seis anos, com possibilidade de renovação, de Rivaldave 

Torquato, que passa, a partir de 2018, a compor o quadro dos professores permanentes do 

Departamento, na qualidade de assistente; d) Paulo Cesar Barros realizou estágio pós-

doutoral na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, RS, no segundo semestre; e) 

Washington Paranhos iniciou atividade de docência no Departamento no segundo semestre 

e deverá, a parir do segundo semestre de 2018, compor o quadro dos professores 

permanentes do Departamento; f) os professores Luis Henrique Eloy e Silva e Sinivaldo 

Tavares solicitaram um semestre cada um para realizarem estágio pós-doutoral, o primeiro, 

na Alemanha, no primeiro semestre de 2018, e o segundo, na PUC RS, no segundo semestre. 

O Departamento aprovou para o segundo licença com remuneração; g) colaboraram ainda 

no Departamento os professores selecionados na bolsa do PNPD: Carlos Caldas, no primeiro 

semestre, Carlos Alberto Cunha, no segundo semestre, Sidney Sanches foi contemplado com 

uma bolsa PNPD e deverá oferecer alguma atividade de docência em 2018; h) com recursos 

do PROEX ofereceram cursos do PPG de Teologia, como professores visitantes: Manuel 

Hurtado, da Universidad Católica de Cochabamba, Bolívia; Angelo Manuel dos Santos 

Cardita, da Université de Laval (Québec); Bernadeth Caero Bustillos, da Universidad 

Católica de Cochabamba, Bolívia, e num segundo doutorado na Alemanha; Massimo 

Pampaloni, do Pontificio Istituto Orientale (Roma); Nurya Martínez-Gayol, da Pontificia 

Universidad de Comillas (Espanha); i) os professores Dr. Erisvaldo Pereira dos Santos, Oton 

da Silva Araújo Junior, Rita Maria Gomes, Virgínia Albuquerque de Castro Buarque 

colaboraram com cursos no Departamento, na graduação; i) os Profs. Drs. André Miatello, 

Íris Mesquita, Joaquim Fonseca e Paulo Sérgio Carrara continuaram oferecendo cursos no 

Departamento na graduação. 

Tendo em vista a renovação do quadro docente, Rita Maria Gomes, doutora pelo PPG 

de Teologia da FAJE, ofereceu cursos na graduação, na perspectiva de uma futura 

integração. No entanto, no final do ano foi transferida para outra cidade, assumindo lá cursos 

na área de bíblia. Contatou-se então a superiora religiosa de Zuleica Silvano, religiosa das 

Irmãs Filhas de São Paulo (Paulinas) e doutoranda do PPG de Teologia da FAJE, para ver 



se poderia compor o quadro docente a partir de 2018. A solicitação foi aceita e ela começará 

a colaborar na FAJE a partir do segundo semestre de 2018. O mesmo foi feito junto à 

Bernadeth Caero, leiga boliviana que deu um curso no PPG de Teologia, porém, no final do 

ano, a mesma declinou do convite. Virgínia Buarque, professora de história da UFOP, foi 

muito apreciada pelos alunos no âmbito da história da Igreja moderna e contemporânea. Da 

parte do Departamento havia o interesse de manter a colaboração, mas a UFOP não permitiu 

que ela continuasse colaborando com a FAJE. O doutorando Marcus Aurelio Mariano, que 

concluirá sua tese em fevereiro de 2018, iniciará como docente no Departamento em cursos 

de graduação: Cartas Católicas e Hebreus, Marcos. 

 

2. Atividades do MINTER 

Foram dados, no início de 2017, dois seminários de leitura em Rio Branco, por 

Aparecida Vasconcelos. O resto do ano foi dedicado ao acompanhamento das pesquisas dos 

mestrandos. Quatro deles, porém, desistiram ao longo do ano, por várias razões, 

principalmente pela falta de tempo para dedicar-se à pesquisa. Cinco mestrandos concluíram 

e defenderam suas dissertações.  

A experiência do MINTER, apesar de vários limites, foi importante para o PPG de 

Teologia, que iniciou novas tratativas com outras instituições acadêmicas em vista de 

apresentar outro projeto para 2018. Foram contatadas a Faculdade Teológica de Brasília 

(FATEO), e a faculdade de teologia da PUC GO, na perspectiva de um MINTER que 

contemple as duas IES. O SEDAC, de Cuiabá e mais duas outras IES, uma de Santa Catarina 

e outra de São Paulo, solicitaram também um MINTER. Porém, a opção da FAJE é com a 

FATEO e a PUC GO. O Edital da Capes para proposta de MINTER foi aberto em inícios de 

dezembro e depois suspenso. Em 2018, caso seja de novo lançado, o PPG dará seguimento 

às tratativas já iniciadas em 2017. 

 

3. Theologica Latinoamericana. Enciclopedia Digital 

Em 2017 o Conselho Editorial não conseguiu reunir-se. Por outro lado, o sistema de 

secretaria criado não funcionou totalmente a contento. Mesmo assim vários verbetes foram 

elaborados e enviados, a partir da lista estabelecida em 2016. O processo avaliativo feito 

pelos editores também tem sido moroso, principalmente por falta de tempo dos mesmos. No 

final do ano conseguiu-se, mesmo assim, a editoração e a postagem de 50 verbetes. O Projeto 

deverá ser retomado em 2018, utilizando, em parte, recursos do PROEX, para pelo menos 

uma reunião. 



 

4. Memorial João Batista Libanio 

Dois alunos da graduação foram contemplados em 2017 com bolsas do PIBIC para 

estudos sobre o pensamento de Libanio: um trabalhou a questão das juventudes, 

acompanhado por Geraldo De Mori, e outro a questão da utopia, acompanhado por Eugenio 

Rivas. Os dois dedicaram parte do tempo para atividades técnicas no Memorial, dando 

prosseguimento, junto com as bibliotecárias, ao processo de classificação do espólio físico 

de Libanio. Os recursos conseguidos junto à FAPEMIG foram utilizados na compra de 

armários para depósito do material. Muito trabalho resta, porém, ainda a ser feito, tanto junto 

ao material impresso quanto aos arquivos digitais, que se encontram no computador do 

eminente teólogo belorizontino.  

 

5. Espólio Ulpiano Vázquez 

A morte de Ulpiano Vázquez levantou a questão do que fazer com sua biblioteca, o 

material dos cursos que deu durante longos anos, textos pessoais, presentes em vários 

cadernos e também em muitos arquivos em formato digital. Após deliberar com o Superior 

da Plataforma decidiu-se que não seria criado um Memorial específico na biblioteca para 

guardar livros e arquivos de Ulpiano Vázquez. Os livros deveriam ser doados à Biblioteca 

Padre Vaz. O material dos cursos seria encaminhado para Luiz Sureki, que faria uma 

avaliação de seu valor. Textos de caráter pessoal serão primeiramente lidos por João Mac 

Dowell e depois se definirá o que fazer. 

 

6. Instituto de Espiritualidade e Pastoral 

As deliberações de 2016, relacionadas a Instituto de Espiritualidade e Pastoral, 

tiveram os seguintes desdobramentos em 2017: 1) realização do curso para coordenadores 

de pastoral (Pastoral numa Igreja em Saída). A procura foi pequena, mas mesmo assim o 

Núcleo de Extensão e Especialização achou que valia a pena dar seguimento. Definiu 

também abrir uma nova turma para 2018, que de novo teve pouca procura. Foram feitos 

alguns contatos com o Bispo encarregado da Catequese na CNBB, para saber até que ponto 

há interesse na criação de um curso profissional em catequética. Certamente não poderá ser 

oferecido com este nome, mas a chegada de Washington Paranhos levanta a esperança de 

que possa dedicar-se mais a este tipo de reflexão, propondo novas iniciativas no campo da 

pastoral. Por outro lado, a Rede Celebra, que tinha um curso na área de liturgia em parceria 



com a PUC GO, decidiu abrir uma especialização em parceria com a FAJE. O curso será 

coordenado por Danilo César dos Santos Lima, padre da Arquidiocese de BH.  

No âmbito da espiritualidade inaciana, foi criado um grupo de estudos, com a 

presença de cerca de 20 participantes em duas manhãs em agosto e setembro. Em dezembro 

realizou-se um seminário de dois dias. Nas três ocasiões se privilegiou o estudo das grandes 

interpretações dos Exercícios Espirituais no séc. XX, no âmbito das ciências humanas, da 

teologia e da pastoral. O grupo dará continuidade às suas atividades em 2018, aprofundando 

a questão do discernimento. Será criado também um grupo de pesquisa, composto pelos 

membros que estão mais envolvidos com o ensino universitário. Será interinstitucional. 

 

7. Organização e participação em eventos 

Em 2017 os professores do Departamento colaboraram na organização de vários 

eventos, além de participarem de outros, juntamente com os discentes. Destaque 

principalmente:  

a. V Colóquio interdisciplinar de teologia e pastoral, nos dias 08. 09 e 10 de maio, 

organizado por membros do Grupo de Pesquisa Teologia e Pastoral, além de alguns 

professores do Instituto Dom João Resende Costa (PUC Minas). O tema do colóquio foi: 

300 anos de Aparecida: a emergência do feminino num novo contexto eclesial. Maria e as 

mulheres. A primeira noite, realizada na FAJE, aprofundou o tema: Aparecida: aspectos 

históricos da religiosidade popular, com Ney de Sousa (PUC SP), tendo como debatedor 

Jean Richard Lopes (PUC Minas). A segunda noite, realizada na PUC Minas, discutiu o 

tema: Aparecida: significados pastorais para a Igreja do Brasil, com Afonso Murad (FAJE; 

ISTA), tendo como debatedor Francisco das Chagas de Albuquerque (FAJE). Na tarde deste 

mesmo dia houve 10 comunicações. A terceira noite, no ISTA, discutiu o tema: A mulher 

na Igreja e na sociedade, com Maria Clara Bingemer (PUC Rio) e Lucimara Trevizan 

(Centro Loyola). Na tarde deste dia Maria Clara fez uma roda de conversa na FAJE sobre o 

tema: Teologia e gênero, para um grupo de convidados. Participaram cerca de 150 pessoas. 

O Colóquio teve apoio das IES que organizaram. Da FAJE, teve apoio da Cátedra Dom 

Luciano e de recursos do PROEX (CAPES). 

b. O Grupo de Pesquisa Estudos de Cristologia organizou, no dia 3 de maio, um 

Painel teológico ao redor do tema: Abordagens pneumatológicas: o Espírito Santo na 

tradição católica e protestante. Três professores compuseram o painel: Manuel Hurtado, da 

Universidad Católica de Bolívia (Cochabamba), Carlos Caldas, da PUC Minas, Wilhelm 



Waachotz, da EST, RS. Participaram de cerca de 100 pessoas. O evento contou com o apoio 

do PROEX e da FAJE. 

c. O Grupo de Pesquisa A Bíblia em leitura cristã organizou no dia 28 de agosto o 

Seminário Diálogos entre o AT, NT e a Teologia índia, no qual interveio Bernadeth Caero, 

da Universidad Católica de Bolívia, por ocasião do curso que ela ofereceu no PPG de 

Teologia. 

d. II Colóquio Interfaces: Literatura, Teologia e Corporeidade em obras de língua 

portuguesa, nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, organizado pelo Grupo de Pesquisa 

Interfaces da Antropologia na Teologia contemporânea, com apoio da Alalite. O colóquio 

contou com seis mesas redondas, nas quais intervinham dois ou três pesquisadores, além de 

ter acolhido 40 comunicações. A primeira mesa, com o tema Corpo-alteridade-hospitalidade, 

teve a participação de José Tolentino Mendonça (Universidade Católica Portuguesa/UCP) e 

Antônio Geraldo Cantarela (PUC Minas); a segunda, com o tema Corpo-sensações-silêncios, 

foi composta por Carlos Caldas (PUC Minas) e José Pedro Angélico (UCP); a terceira mesa, 

Corpo-sagrado-feminino, foi composta por Maria Clara Bingemer (PUC Rio/Alalite), Cleide 

Oliveira (IFMG/Alalite) e Virgínia Buarque (UFOP); a quarta mesa, com o tema Corpo-

eros-pathos, teve a participação de Leandro Garcia (UFMG) e Nilo Ribeiro (FAJE); a quinta, 

com o tema Corpo-carne-memória, teve a participação de Alex Villas Boas (PUC 

PR/Alalite) e Luciano Costa Santos (UNEB); a sexta mesa, com o tema Corpo-sincretismos-

hibridismos, teve a participação de Márcia Morais (PUC Minas), Sandra Cavalcante (PUC 

Minas), Geraldo De Mori (FAJE). O Colóquio contou com cerca de 100 participantes cada 

dia, e teve o apoio financeiro do PROEX (CAPES). Publicou 23 textos de comunicações 

apresentadas num dos números de Annales FAJE: 

http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/annales/issue/view/537.  

e. O Grupo de Pesquisa Diversidade afetivo-sexual e teologia organizou no dia 16 de  

novembro o Painel Teologia e diversidade afetivo-sexual, no qual foram convidados: 

Berenice Bento (UNB) e André Musskopt (EST). Coordenou o debate o professor Élio 

Gasda, da FAJE. 

f. O XIII Simpósio Internacional da FAJE teve como tema Em busca do bem 

comum: política e economia nas sociedades contemporâneas, e foi realizado entre os dias 4-

6 de outubro. Do Departamento participaram da comissão organizadora: Élio Gasda e Luís 

Herrera. Francisco das Chagas de Albuquerque, Luiz Sureki compuseram o comitê 

científico. Foram feitas as seguintes conferências no Simpósio: 1) Newton Bignotto de Souza 

(UFMT: Solidão e comunidade: a busca do bem comum  nas sociedades contemporâneas; 

http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/annales/issue/view/537


2) Élio Gasda (FAJE): A terra que Deus nos confiou: bem comum e doutrina social da Igreja; 

3) Juan Carlos Scannone (San Miguel, Argentina): El bien común desde uma mirada 

filosófica y teológica latino-americana. Dentre os professores do Departamento que 

ofereceram Seminários: Jaldemir Vitório: Lutar pela justiça é buscar o bem comum: o 

projeto de sociedade dos profetas bíblicos; Élio Gasda: Economia e bem comum na doutrina 

social da Igreja; Sinivaldo Tavares e Afonso Murad (FAJE): Ecologia integral e bem 

comum. Foram apresentadas 41 comunicações. O conjunto dos textos: conferências, 

seminários e comunicações será publicado nos Anais do evento. 

g. Organização e participação em outros eventos. Além de colaborar na 

organização de vários eventos da área, docentes e discentes do PPG de Teologia 

apresentaram conferências ou comunicações em Grupos, Fóruns e Sessões Temáticos. 

Dentre os eventos, se destacam: 

1. Asian Christianities. (Post)Colonial Encounters. Congresso organizado pela 

Adamson University, em parceria com a Revista Concilium, em Manila, Filipinas, de 29 de 

junho a 1 de julho, no qual participou Geraldo De Mori, com a apresentação da comunicação 

The theology of the future and the future of Theology: wisdom, memory and prophecy, no 

painel Asian Christianies and Theologies of the Future. Além do congresso foi realizada a 

reunião do comitê editorial, do qual o mesmo professor participou pela primeira vez como 

membro. 

2. 30º Congresso Internacional da Soter, realizado entre 10-13 de julho na PUC 

Minas, com o tema: Religiões em reforma: 500 anos depois. Dos docentes da FAJE em 

teologia participaram na comissão organizadora: Aparecida Vasconcelos, Eugenio Rivas e 

Manoel Godoy, e na Comissão Científica: Geraldo De Mori e Jaldemir Vitório. Outros 

professores coordenaram Grupos de Trabalho (GTs) e Fóruns Temáticos (FTs), com 

docentes de outras IES: 1) Sinivaldo Tavares e Francisco das Chagas de Albuquerque: GT 

Teologia(s) da libertação; 2) Junior Vasconcelos (recém doutor pela FAJE) no GT Exegese 

e Teologia bíblica; 3) Manoel Godoy no GT Teología latinoamericana; 4) Afonso Murad no 

GT Religião, Ecologia e Cidadania planetária; 5) Geraldo De Mori no FT Práticas religiosas, 

imagens de Deus e fé cristã; 5) Luiz Carlos Sureki e Aparecida Vasconcelos no FT Questões 

cristológico-pneumatológicas; 6) o recém doutor pelo PPG de Teologia Antônio Augusto 

Matias no FT Religião e Política: articulações, fricções e outras intenções e interações. 

Vários docentes e discentes, sobretudo da pós-graduação, apresentaram comunicações nos 

diferentes GTs e FTs do Congresso. Os textos enviados por escrito à comissão organizadora 



foram publicados on-line nos Anais do Congresso. O Prêmio Soter/Paulinas foi outorgado 

em 2017 a Aparecida Vasconcelos, da FAJE.  

3. VI Congresso da ANPTECRE, realizado entre os dias 13-15 de setembro, na 

PUC GO, teve como tema geral: Religião, Migração e Mobilidade Humana. O Conselho 

Científico da entidade, do qual participa Geraldo De Mori, interveio na aprovação dos GTs 

e das Sessões Temáticas (STs), como também na discussão sobre o conjunto da temática do 

congresso. Do PPG de Teologia da FAJE, Sinivaldo Tavares participou da Mesa: Missões 

religiosas e redes globais, coma conferência: Fé cristã e cultura mediática; Geraldo De Mori 

foi moderador da Mesa: A diáspora das religiões brasileiras. Alguns docentes foram 

coordenadores de STs com docentes de outras IES: 1) Geraldo De Mori, na ST Teologia 

Sistemática: Questões emergentes; 2) Carlos Caldas (pós-doutorando da FAJE), na ST 

Religião, Migração e Mobilidade humana; 3) Luiz Carlos Sureki e Aparecida Vasconcelos, 

na ST Espírito e Utopia do Reino de Deus; 4) Sinivaldo Tavares, na ST Teologia(s) da 

libertação; 5) Afonso Murad e Carlos Cunha (pós-doutorando PNPD da FAJE), na ST 

Consciência planetária, Religião e Ecoteologia. Docentes e discentes do PPG apresentaram 

comunicações nos GTs e STs, que foram publicadas nos Anais do evento: 

https://drive.google.com/file/d/1VggR8LpCNGTHWMbXGsbEKQEx0NiatogE/view.  

4. Os membros do Grupo de Santiago do Departamento de Teologia da FAJE 

participaram do Encuentro Regional del Grupo de Santiago (Seminário Internacional de 

teologia prática), na Pontificia Universidad de Valparaíso, no Chile entre 26-28 de abril. A 

seção latino-americana iniciou as discussões sobre o próximo Seminário geral do grupo, que 

será em Bogotá, em abril de 2018, com o tema: Interdisciplaridad y teología pastoral. 

Eugenio Rivas apresentou a comunicação: La interdisciplinaridad en la FAJE; Francisco das 

Chagas de Albuquerque: Interdisciplinaridad en teología pastoral e Geraldo de Mori: 

Interdisciplinaridad y teología pastoral. 

5. Simpósio – Diálogos cruzados Teologia e História, organizado por CEHILA e 

realizado no Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA), entre 4-6 de setembro 2017, do qual 

participou Geraldo De Mori na mesa redonda: O prescrito e o vivido na teologia e na história, 

junto com Virgínia Buarque (UFOP) e Iraneidson Costa (da UFBA e pós-doutorando na 

FAJE). 

6. I Simpósio Internacional de Teologia Sistemática: Eclesiologia do papa 

Francisco, organizado pela Associação Brasileira de Teologia Sistemática, recentemente 

criada, realizado na Faculdade São Bento, Rio de Janeiro, entre os dias 7-9 setembro. 

https://drive.google.com/file/d/1VggR8LpCNGTHWMbXGsbEKQEx0NiatogE/view


Francisco Taborda fez a conferência: Uma eucaristia viva para uma Igreja viva e Cesar Alves 

participou como ouvinte. 

7. Seminário Workshop on Changing Relations among Market, State, and Civil 

Society, realizado em Roma, nos dias 19-21 de outubro, organizado pela Academia 

Pontifícia de Ciências Sociais, do qual participou o professor Élio Gasda, intervindo na mesa 

redonda: Civil economics: definition and strategies for sustainable wellbeing, junto com 

André Habisch. 

8. Congresso Internacional Atualidade da Reforma, realizado entre os dias 8-10 

de novembro, na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). O congresso, iniciativa 

da UNICAP e do Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, teve a participação de vários 

Programas de Teologia e Ciências da Religião do Brasil. A FAJE, através dos professores 

Eugenio Rivas e Sinivaldo Tavares ofereceu, junto com o Professor Cesar Kuzma, da PUC 

Rio, a mesa temática: A Theologia Crucis de Lutero e suas ressonâncias nas teologias de J. 

Moltmann e J. Sobrino.  

9. A FAJE participou, em pareceria com a Faculdade de Letras da UFMG e UNICAP, 

do evento Conferências Teo.Literárias: Deu(es) na literatura, de 8-10 de agosto. O evento 

contou com a presença de Claude Tuduri, do Centre Sèvres (Paris) e André Araújo 

(UNICAP) ofereceu oportunidade para a apresentação de comunicações. Aconteceu na 

UFMG e na FAJE. 

10. Eugenio Rivas representou o diretor do Departamento de Teologia na reunião 

regional da COCTI, que aconteceu na Universidad Catolica San Pablo, em Cochabamba, 

Bolívia, entre 20-23/09, e que prepara a assembleia geral que acontecerá em Quebec, em 

2018. 

11. Afonso Murad, no contexto dos 300 anos de Aparecida, participou de vários 

eventos como conferencista: a) Simpósio Internacional Mariano, em Recife; b) Simpósio de 

Mariologia, na PUC Rio; c) XI Congresso Mariológico Internacional (Santuário Nacional 

de Aparecida e PUC SP); d) Congresso de Mariologia (PUC-RS e Arquidiocese de Porto 

Alegre); e) conferencista convidado em eventos de formação pastoral para leigos, presbíteros 

e estudantes de teologia: em Fortaleza (CE), São João Del Rey (MG), Colatina (ES), 

Aparecida do Norte (SP), Belo Horizonte (MG), Teresina (PI), São Paulo (13º CONAGE: 

Congresso Nacional de Gestão Eclesial), Volta Redonda (RJ), Juiz de Fora e Araçuaí (MG), 

Curitiba (PR), Botucatu (SP). Também ofereceu palestras: a) sobre a Campanha da 

Fraternidade 2017 (Biomas brasileiros) em Florianópolis e Sete Lagoas; b) palestra, painel 

e mesas redonda em torno da Laudato Si e da Ecoteologia no 7º Congresso de Educadores 



Agostinianos do Brasil, em BH; c) no encontro da REPAM (Rede Eclesial da Panamazônia), 

em Brasília; d) Semana Teológica da Faculdade de Teologia da Campo Grande (MS); e) 

Simpósio de Filosofia, Teologia e Ciências da Religião no ISTA, BH; f) Encontro da 

Articulação “Igrejas e mineração”, em Mariana. 

12. Encontro Intergeracional “La fuerza de los pequeños. Hacia una teología de la 

liberación desde nuestras resistencias y esperanzas”, organizado por Amerindia continental, 

em Puebla, México. Desse encontro participaram Afonso Murad, Élio Gasda e Manoel 

Godoy. 

13. Encuentro latino-americano y Caribeño de Ecologia Integral, organizado 

pelo Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM) e pela Conferência de Religiosos da 

América Latina (CLAR), em Quito, Equador. Afonso Murad, no painel Ecoteología e 

ecología integral. 

14. Encuentro Continental de la REPAM (Red Eclesial Panamazonica), em Quito 

Equador. Afonso Murad participou, com apresentação oral sobre o tema REPAM e 

Ecoteologia. 

 

7. Outras atividades dos docentes do departamento 

a. Ensino: os professores do Departamento participaram ainda em várias atividades 

de docência e pesquisa fora da FAJE ao longo de 2017. Dentre essas atividades as mais 

importantes foram: 1) Sinivado Tavares: de 24 a 26 de julho, ministrou o curso: “Justiça, 

Paz e Integridade da Criação”, no quadro da formação PROFOLIDER, iniciativa da CRB 

Nacional, em Brasília; 2) Luiz Carlos Sureki ofereceu o curso Cristologia e Trindade para o 

clero de Limoeiro do Norte, CE; 3) Jaldemir Vitório, os seguintes cursos: O processo 

evangélico de humanização na Vida Religiosa Consagrada; O humanismo cristão na Vida 

Religiosa Consagrada inspirado no Evangelho; A humanização na Vida Religiosa 

Consagrada inspirada no testemunho de Jesus de Nazaré; A mistagogia cristã na Companha 

de Jesus - Jesus de Nazaré e Inácio de Loyola; A missão das Religiosas da Instrução Cristã: 

horizontes, eixos e articulação; A relação entre reitores, párocos e ecônomos na animação 

da comunidade religiosa; Da ressurreição de Jesus à nossa ressurreição, como os discípulos 

de Emaús (Lc 24,13-35); Dimensão antropológica e teológica da vocação, enfocando o 

contexto juvenil atual dentro do processo formativo; Ação Social e Política à luz do 

pontificado do Papa Francisco. 2017; A Palavra de Deus na vida da Igreja e do Povo de 

Deus; Somos os pequeninos a quem o Pai se revela (Mt 11,25) - a experiência de Deus no 

evangelho de Mateus; Vida Religiosa Consagrada: liderança – comunidade – missão; 



Introdução ao método de análise narrativa da Bíblia; Narrativa evangélica e catequese; 

Animação vocacional: fundamentos, pressupostos, metodologia e objetivos; Ser leigo gestor 

na ótica agatheana: missão e serviço; Vida Religiosa Consagrada em saída: missionariedade 

e profetismo; La misión del superior en la comunidad local; Mística cristã dos Direitos 

Humanos; Igreja da Acolhida e em saída, em tempos de Papa Francisco; 4) Johan Konings: 

curso Evangelho e Cartas de S. João, em Diamantina; aulas na Universidade Católica 

Portuguesa, no campus de Porto, Braga e conferências no campus de Lisboa, em dezembro; 

5) Geraldo De Mori ofereceu o Atelier Théologie de la libération et théologie du peuple: 

influences sur le magistère du Pape François, no Centre Sèvres, em Paris, de 12/10 a 16/11. 

Também participou de uma semana de atividades na faculdade de teologia da Université de 

Louvain-la-Neuve, participando da Jornada de estudos do ciclo de doutorado, de aulas junto 

a alunos da graduação, sobre temas relacionados à teologia prática e ao ensino da teologia. 

Além dessas atividades de docência em instituições internacionais, ofereceu cursos de curta 

duração sobre mística (moderna e contemporânea) em Vila Kotska (Itaici), antropologia 

teológica no Centro Loyola de Goiânia, mística ortodoxa no Centro Loyola de Belo 

Horizonte; 6) Francisco Taborda: curso no CES, de Juiz de Fora: A mistagogia do ministério 

da presidência; 7) Afonso Murad: a) Introdução à Mariologia, b) Assunção de Maria, no 

Curso de Mariologia da Academia Mariana e Dehoniana, em Aparecida; c) Espiritualidade 

Ecológica, no curso de pós-graduação lato sensu em Espiritualidade do ITEPA, em Passo 

Fundo (RS); d) Curso de EAD em Mariologia. Módulo I: Maria na Bíblia. Módulo II: Maria 

no culto e no dogma (19 vídeos, com duração 12 minutos cada um), em parceria com a Rede 

Século 21. 

b. Participação em bancas: em 2017 vários professores do departamento 

participaram da comissão examinadora de dissertações e teses fora da FAJE: 1) Sinivaldo 

Tavares: dissertação de mestrado em Ciências da Religião de Itamar Ary Sacramento Santos, 

na PUC Minas; 2) Aparecida Vasconcelos: dissertação de mestrado em Teologia de Regina 

Coeli Estrada da Paixão Duarte, na PUC Rio; 3) Élio Gasda: tese de doutorado em Direito 

de Natália Medina Araújo, na UNB e dissertação de mestrado em Direito de Maria Flávia 

Cardoso Máximo, na Dom Hélder; 4) Geraldo De Mori: dissertação de mestrado em teologia 

de Rogério Guimarães de Almeida Cunha, na PUC Rio e tese de doutorado em teologia de 

Claudemir Afonso Captioli, no Institut Catholique de Paris, na França; 5) Jaldemir Vitório: 

tese em Ciências da Religião de Ademir Pereira da Costa, na PUC GO, e em Estudos 

Literários de Robson Bessa Costa, na UFMG; 6) Afonso Murad: dissertação em Teologia de 

Joaquim Francisco Batista Resende, na PUC Paraná e dissertação em Ciências da Religião 



de Alex Kiefer, na PUC Minas; 7) Paulo Cesar Barros: dissertação em Teologia de 

Alexandre Cordeiro Salles, na PUC Rio e tese de doutorado em teologia de Gilcemar 

Hojemberger, na PUC Rio; 8) Johan Konings: tese de doutorado em Letras de Rafael 

Teixeira de Paula Lima, na PUC Minas. 

c. Assessorias e outras presenças: 1) 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; 2) apoio institucional da 

FAJE à Revista Iberoamericana de Bioética 

(http://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetica-revista-iberoamericana), que lançou em 

2017 dois números. Élio Gasda continua no conselho editorial desta revista; 3) Afonso 

Murad continua na equipe de assessoria da Conferência de Religiosos da América Latina 

(CLAR), participando igualmente da comissão teológica da CRB (Conferência de Religiosos 

do Brasil), juntamente com Jaldemir Vitório, que pertence ao conselho editorial da revista 

Convergência; 4) Luis Henrique Eloy, continua na comissão bíblica internacional; 5) Johan 

Konings, junto com Luiz Henrique Eloy e outros exegetas brasileiros, concluíram o principal 

trabalho de tradução, revisão e comentário da Bíblia da CNBB, que deverá ser lançada em 

2018. Konings participou ainda de algumas reuniões da comissão de doutrina da fé da 

CNBB, na preparação de textos que orientam certas ações da mesma entidade; 6) vários 

professores do Departamento participaram da avaliação de obras de teologia a serem 

traduzidas pelas Edições Loyola. Élio Gasda continua editor da coleção Theologica e Johan 

Konings da coleção Bíblica Loyola; 7) Vários docentes elaboram recensões e notas 

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

publicadas na Perspectiva Teológica ou em outras revistas da área; 8) os professores do 

Departamento atuaram como avaliaram de artigos para várias revistas da área. 

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


d. Estágios pós-doutorais no Departamento. Em 2017 alguns docentes concluíram 

seus estágios pós-doutorais e outros iniciaram: 1) Carlos Caldas, que havia renovado sua 

bolsa PNPD por mais um ano, com a 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, foi aprovado 

no concurso para professor na PUC Minas, renunciando à bolsa, mas dando continuidade à 

pesquisa, que deverá ser concluída em 2018; 2) Leandro Garcia Rodrigues (UFMG), 

avançou na pesquisa Correspondência Murilo Mendes & Alceu Amoroso Lima e deverá 

concluí-la em 2018; 3) Célio de Pádua Garcia (PUC Minas), concluiu a pesquisa As 

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

dimensões escatológicas; 4) Valmor da Silva (PUC Goiás), concluiu a pesquisa O caminho 

da justiça na sabedoria dos provérbios; 5) Maria Rodica Tutas, avançou na pesquisa O 

Cristo Pantocrator: um caminho para a divinização do ser humano, e deverá concluí-la em 

2018; 6) Pedro Evaristo Conceição Santos concluiu a pesquisa As formas de manifestação 

do Sagrado em Gênesis e Êxodo; 7) Waldecir Gonzaga concluiu a pesquisa As Cartas 

católicas no cânon do Novo Testamento; 8) Carlos Alberto Motta Cunha, bolsista PNPD, 

concluiu a pesquisa Teologia de fronteira: encontros com a teoria decolonial e a 

interculturalidade. Su pesquisa foi publicada com o título Provocações decoloniais à 

teologia cristã, pela editora Terceira Via. Renovou a bolsa por mais um ano com um projeto 

que articula a teoria indígena do Bem viver e a categoria bíblica do reino de Deus; 9) Sidney 

Sanches iniciou pesquisa de pós-doutorado com bolsa PNPD, acompanhado por Johan 

Konings numa pesquisa sobre o evangelho de Marcos como literatura do testemunho; 10) 

Iraneidson Costa, da UFBA, iniciou e concluiu estágio pós-doutoral, acompanhado por 

Geraldo De Mori, sobre Pan-americanismo católico em ação: história comparada das Ações 

Católicas Brasileira e Cubana através das trajetórias de dois Assistentes Eclesiásticos 

(1940-1962). 

e. Pesquisa de doutorado com bolsas de agências de fomento ou de outro tipo. 

Em 2017 os seguintes alunos deram continuidade a pesquisas em instituições internacionais: 

1) Fabrício Veliq, como relatado em 2016, conseguiu bolsa da KU Leuven, realizando 

pesquisa nesta IES entre outubro 2016 a fevereiro de 2017. Sua tese terá dupla titulação; b) 

Márcia Eloy teve sua solicitação de bolsa junto à CAPES aprovada e iniciou sua pesquisa 

em setembro de 2017 na Pontificia Universidade Gregoriana; Davi Chang, solicitou bolsa 

junto à KU Leuven e à Langham Partnership Scholarship Programme, sendo contemplado 



com bolsa para um ano, iniciando a pesquisa em setembro de 2017 na KU Leuven. Terá 

igualmente dupla titulação.  

f. Formandos em 2017 no Departamento. O Departamento de Teologia conferiu o 

título de bacharel em teologia (civil e eclesiástico) a 31 alunos da FAJE, a 12 alunos do 

ITESC, Florianópolis, (Eclesiástico), e a 9 alunos do Seminário São José, de Mariana 

(Eclesiástico). 17 alunos do mestrado (5 do MINTER FAJE/FADISI), e 5 alunos do 

doutorado foram titulados. 

8. Perspectiva Teológica: a revista avançou nos processos técnicos necessários para 

melhorar sua qualificação. Os procedimentos de submissão e avaliação de artigos foram 

implementados no site: http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/index. Na 

avaliação da CAPES a revista passou do estrato A2 para A1. Entrou em vários indexadores, 

dentre os quais o DOAJ, da Web of Science. A editora adjunta participou de várias reuniões 

de editores, adequando, junto com a bibliotecária e o serviço de TI, o site e a página da 

revista. Todo um esforço para ingresso na Scielo, Scopus e outras bases está sendo feita. A 

revista impressa recebeu nova capa e layout. Foram publicados 25 artigos em 2017, em três 

números, cujos temas de dossiê foram: 500 anos da reforma; Teologia e gênero; 

Modernidade (in)viável. Foi apresentado um projeto junto à FAPEMIG para editoração, 

tendo sido aprovado. Os recursos serão utilizados a partir das edições de 2018. Para 2017 o 

PROEX entrou com recursos. 

 

COORDENAÇÃO CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – CCPGP 

 

Em 2017 estas foram as principais atividades da CCPGP da FAJE: 

1. Convênios de colaboração: a) Em 2017 foi renovado o acordo de colaboração 

com a Pontificia Universidad Javeriana. O Decano da faculdade de teologia desta instituição, 

Luis Guillermo Sarasa, junto com seu adjunto, Olvani Sanchez, visitaram a FAJE e 

reuniram-se com a diretoria do Departamento e os professores da área de bíblia e de teologia 

pastoral. Eles têm interesse em dar seguimento à colaboração em quatro frentes específicas: 

1) Pesquisa: a faculdade de teologia da Javeriana possui quatro grupos de pesquisa, alguns 

interdisciplinares: Didaskalia (interdisciplinar, pesquisa a questão do conflito e da paz no 

país); Cosmópolis (estuda o pensamento de Lonergan); Academia (teologia e mundo 

contemporâneo); Pensamento crítico e subjetividade (com a filosofia). As três grandes áreas 

de estudo da faculdade são: bíblia, teologia sistemática e teologia da ação. Há interesse de 

projetos que contemplem essas três áreas; 2) Intercâmbio de professores; 3) projetos 

http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/perspectiva/index


editoriais; 4) intercâmbio de estudantes; b) o Coordenador Central de Pós-Graduação e 

Pesquisa, aproveitando viagem feita a Roma, reuniu-se com o reitor da Pontifícia 

Universidade Gregoriana, mostrando interesse em um convênio com esta instituição. O reitor 

mostrou-se interessado e o convênio poderá ser assinado em 2018; c) na mesma ocasião, 

contatos estabelecidos pelo coordenador da CCPGP com o Pontifício Instituto Oriental, a 

Université Catholique de Louvain, o Centre Sèvres e a KU Leuven mostraram o interesse 

em seguir aprofundando os laços de colaboração, com projetos específicos, que contemplem 

intercâmbio de professores, de estudantes, projetos de pesquisa comuns; d) por ocasião da 

vinda de Ângelo Cardita, da Université de Laval (Quebec), avançou-se na perspectiva da 

cotutela para teses doutorais feitas na FAJE em parceria com Laval. 

2. 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 2017, e PIBIC 

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

bolsas de IC Institucional, quatro bolsas do CNPq e 10 bolsas 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. 

3. Em 2017, a Cátedra Dom Luciano apoiou a realização do V 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. Apoiou também 

o lançamento do Portal Memórias da Pastoral da Criança e do Menor, realizado no dia 21 de 

novembro. O evento contou com um painel onde intervieram: Marcelo Martins, que falou 

sobre Dom Luciano e a construção dos direitos da criança e adolescente no Brasil (1984-

1990); Maria Auxiliadora Costa, que falou A pastoral do menor na atualidade; Virgínia 

Buarque e Marcone Guedes, que falaram sobre Memória do menor na ação pastoral de Dom 

Luciano em portal-on-line. Na ocasião foi apresentado o CD Bonde da humildade. Pastoral 

do menor em Ouro Preto e projeto Cia. da gente; lançamento do livro Dom Luciano em 

trans(des)cendência, de V. Buarque. 

5. A FAPEMIG não apresentou Edital para compra de livros em 2017. Por isso a 

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

 

NÚCLEO DE ESPECIALIZAÇÃO E EXTENSÃO 

 



I. Cursos de pós-graduação lato sensu 

OFERTA DE CURSOS ATÉ 2016 

Iniciados em 2010 a 2013 

a. Especialização em Teologia (com ênfase no Ensino Religioso) – turma 1  

finalizada 

456h/a – curso extensivo / segundas e quartas, 19h30 às 21h30 / 6 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 01/MAR/2010 

Término: 05/DEZ/2012 

Matriculados: incerto 

Evadidos:  

Concludentes: 11 

b. Especialização em Teologia (com ênfase no Ensino Religioso) – turma 2  

finalizada 

456h/a – curso extensivo / segundas e quartas, 19h30 às 21h30 / 6 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 25/FEV/2011 

Término: 04/DEZ/2013 

Matriculados: incerto 

Evadidos:  

Concludentes: 21 

c. Especialização em Teologia (com ênfase no Ensino Religioso) – turma 3  

finalizada 

456h/a – curso extensivo / segundas e quartas, 19h30 às 21h30 / 6 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 27/FEV/2012 

Término: 01/DEZ/2014 

Matriculados: incerto 

Evadidos:  

Concludentes:  

d. Especialização em Teologia – turma 4   finalizada 



440h/a – curso extensivo / segundas e quartas, 19h30 às 21h30 / 6 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 18/FEV/2013 

Término: 30/NOV/2015 

Matriculados: incerto 

Evadidos:  

Concludentes: 22 

Iniciados em 2014  

e.  Especialização em Espiritualidade Cristã e Orientação Espiritual  - turma 1  

finalizada 

360h/a – 4 módulos de férias / 4 semestres 

Parceria com CEI / Jesuítas 

Local: FAJE 

Início: 13/JAN/2014 

Término: 25/JUL/2015 (com TCC) 

Matriculados: 44 

Evadidos: 13 

Concludentes: 31 

f. Especialização em Teologia – turma 5  finalizada 

444h/a – curso extensivo / segundas e quartas, 19h30 às 21h45 / 6 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 18/FEV/2014 

Término: 30/NOV/2016    -   TCC até 28/FEV/2017 

Matriculados:  20 

Evadidos: 2 

Concludentes:  

Iniciados em 2015 

a. Especialização em Teologia – turma 6  aberta 

458h/a – curso extensivo / segundas e quartas, 19h30 às 21h45 / 6 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 02/MAR/2015 



Término: 04/DEZ/2017    -   TCC até 04/MAR/2018 

Matriculados:  24 

Evadidos: 0 

Concludentes:  

  b. Especialização em Juventude no Mundo Contemporâneo -  turma 1  

finalizada 

360h/a – 3 módulos de férias / 3 semestres 

Parceria com Rede Juventude através do Anchietanum / Jesuítas 

Local: FAJE 

Início: 06/JUL/2015 

Término: 30/OUT/2016 (com TCC) 

Matriculados: 50 

Evadidos: 6 

Concludentes: 44 

  c. Atualização em Liturgia e Sacramentos no coração da vida cristã   finalizada 

88h/a – curso intensivo / alguns sábados, 8h30 às 12h30 / 3 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 22/AGO/2015 

Término: 29/OUT/2016 

Matriculados: 32 

Evadidos: 4 

Concludentes: 28 

Iniciados em 2016 

a. Especialização em Espiritualidade Cristã e Orientação Espiritual  - turma 2  

aberta 

360h/a – 4 módulos de férias / 4 semestres 

Parceria com CEI / Jesuítas 

Local: FAJE 

Início: 11/JAN/2016 

Término: 29/JUL/2017 (com TCC) 

Matriculados: 43 

Evadidos: 15 

Concludentes:  



b. Especialização em Teologia Cristã Contemporânea  – turma 7  aberta 

360h/a – curso extensivo / segundas e quartas, 19h30 às 21h45 / 6 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 22/FEV/2016 

Término: 05/DEZ/2018 

Matriculados:  29 

Evadidos:  5 

Concludentes:  

c. Atualização em Mística e Espiritualidade Cristã  finalizada 

80h/a – curso intensivo / alguns sábados, 8h00 às 17h00 / 2 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 19/MAR/2016 

Término: 10/DEZ/2016 

Matriculados: 53 

Evadidos: 12 

Concludentes: 41 

Iniciados em 2017 

a. Especialização em Juventude no Mundo Contemporâneo -  turma 2  aberta 

360h/a – 3 módulos de férias / 3 semestres 

Parceria com Rede Juventude através do Anchietanum / Jesuítas 

Local: FAJE 

Início: 09/JAN/2017 

Término: 31/MAI/2018 (com TCC) 

Matriculados: 35 

Evadidos: 3 

Concludentes:  

b. Especialização Pastoral “numa Igreja em Saída” -  turma 1   aberta  

360h/a – 3 módulos de férias / 3 semestres 

Apoio Centro Loyola BH 

Local: FAJE 

Início: 10/JAN/2017 

Término: 30/ABR/2018 (com TCC) 



Matriculados: 20 

Evadidos: 0 

Concludentes:  

c. Especialização em Teologia Cristã Contemporânea  – turma 8  processo 

seletivo 

360h/a – curso extensivo / segundas e quartas, 19h30 às 21h45 / 6 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 06/MAR/2017 

Término: 05/MAR/2020 (com TCC) 

Matriculados:   

Evadidos:   

Concludentes:  

d. Atualização Filosofia e Humanidades  processo seletivo 

124h/a – curso extensivo / Terças e Quintas, 19h30 às 21h30 / 2 semestres 

Parceria com Centro Loyola BH – Cidade Jardim 

Local: Centro Loyola 

Início: 07/MAR/2017 

Término:  

Matriculados:  

Evadidos:  

Concludentes:  

Quadro discente da pós-graduação lato sensu - A partir de 2014 

 

CURSO Processo 

seletivo 

Matricula

dos 

Atual Concluintes 

Especialização Juventude 1 

(2015.1/2016.2) FIM 

61 50  45 

Especialização Juventude 2 

(2017.1/2018.1) 

36 36 3

2 

 

Especialização Juventude 3 

(2018.2/2019.2) 

    



Especialização Espiritualidade 1 

(2014.1/2015.2) FIM 

45 45  34 

Especialização Espiritualidade 2 

(2016.1/2017.2) FIM 

51 45  26 

Especialização Espiritualidade 3 

(2018.1/2019.2) 

38 28 2

8 

 

Especialização Pastoral 1 

(2017.1/2018.1) 

23 21 1

5 

 

Especialização Pastoral 2 

(2018.1/2019.1) 

6    

Especialização Liturgia 1 

(2018.1/2019.1) 

14    

Especialização Teologia Loyola 

(a partir de 2010)* 

188 18

8 

6

8 

120 

Aperfeiçoamento Teologia 

Loyola (2018) 

    

Atualização Evangelização 1 

(2017.2)  

41 41 3

6 

 

Atualização Mística Loyola 

(2016.1/2016.2) FIM 

53 53  41 

Atualização Liturgia Loyola 

(2015.1/2016.2) FIM 

32 32  28 

Atualização Filosofia Loyola 

(2017.1/2017.2) 

45 26 2

6 

 

TOTAL 633 56

5 

2

05 

294 

 

 

 

BIBLIOTECA PADRE VAZ  

1. Projeto de compras consorciadas de bases de dados académicas - AUSJAL 

As Bibliotecárias da FAJE participaram em 2017 de algumas reuniões, via áudios 

conferencias, para trabalhos referentes as compras consorciadas de bases de dados e e-books.  



Em 2017 foram adquiridas, via AUSJAL, algumas bases de dados: ERIC, 

Educational Resource Information Center, para área de educação; SocINDEX with Full 

Text, área de Sociologia, Legal Colletion, área do direito; GreenFile – Plus - Meio 

ambiente- ecologia e Religion and Philosophy Collection, área de filosofia e teologia. Estas 

bases estão disponíveis para pesquisas e downloads pelo site da Biblioteca. 

 

2 Projeto de indexação de Periódicos 

A biblioteca ofereceu apoio técnico às publicações Síntese: Revista de Filosofia e 

Perspectiva Teológica, sobre normalizações e indexações em bases de dados nacionais e 

internacionais. Em 2017, as publicações da FAJE foram inseridas em novos indexadores: 

Diadorim: Diretório de Políticas Editoriais das Revistas Cientificas Brasileiras; Academic 

Search Complete; Academic Search Premier; ACNP: Catalogo Italiano dei Periodici ; 

Fuente Académica Plus; ESCI - Web of Science; Index Theologicus: International 

Bibliography of Theology and Religious Studies; Sudoc; e DOAJ: Directory of Open 

Access Journals. 

Em 2017, as Revista Perspectiva Teológica e Síntese passaram a fazer parte também 

do Portal de Periodicos de Minas, um portal criado pela UFMG, com o objetivo de dar 

visibilidade aos periódicos do Estado de Minas Gerais. 

 

3. Conservação e preservação de acervos 

A Biblioteca Pe Vaz estabeleceu um intercâmbio metodológico relativos aos 

processos de conservação, organização e tratamento de acervos com a UFMG. Em 2017 

recebemos alunos dos cursos de Arquivologia, Museologia para troca de experiências nessas 

áreas. 

 

4. Participação em eventos 

I. As Bibliotecárias participaram do 2º Encontro presencial do grupo de 

trabalho de Bibliotecas da AUSJAL. Este evento aconteceu no Rio de Janeiro nos 

dias 8 a 11 de maio de 2017. Nesta oportunidade, as bibliotecárias apresentaram uma 

comunicação sobre as boas práticas na Biblioteca da FAJE e as áreas em 

transformação desde o início do projeto de compras consorciadas. 

II. A bibliotecária coordenadora participou dos cursos "Boas Práticas na 

Editoração Científica" e Critérios de entrada e permanência no Portal de Periódicos 



de Minas, cursos oferecidos pela UFMG. Estes cursos foram importantes para os 

acompanhamentos de questões técnicas da Revista Síntese e Perspectiva Teológica. 

 

5. Serviços 

 

I. Serviços de apoio aos usuários em 2017 

a) Visitas orientadas ao acervo e às pesquisas no sistema da Biblioteca.  

b) Treinamentos grupais e individuais para pesquisas nas bases de dados 

e E-books do Portal de Periodicos CAPES. 

c) Serviços de alertas diários, por e-mail, para renovação do material 

bibliográfico. 

d) Orientações sobre o uso das normas da ABNT, através do SOM: 

serviço de orientação metodológico. 

e) Foram feitas 13 exposições de livros, 11 de novas aquisições e 2 

exposições Temáticas, uma sobre Levinas e a outra sobre Bíblias. 

f) Foram feitas 45 exposições de novos fascículos de periódicos. 

g) Foram feitas todas as revisões dos conteúdos da Biblioteca para o 

novo site institucional. 

II. Serviços técnicos em 2017 

a) Foram indexados mais de 1200 artigos de periódicos na base de dados 

Scrib. Estão disponíveis, hoje, mais de 75 mil artigos para pesquisas nesta base. 

b) Foram indexados   3.051   sumários de periódicos na base Katal - 

Estão disponíveis, hoje, mais de 148 mil fascículos de periódicos e mais de 39 mil 

sumários para pesquisas nesta base. 

c) Foram catalogados 2.067 (livros, teses e dissertações, DVD´s, CD´s) 

na base Livri. Estão disponíveis, hoje, mais de 113 mil exemplares para consulta. 

d) Foram digitados 725 sumários de Livros (coletânea de artigos 

publicados em livros). 

e) Foram acompanhados, recebidos e ou cobrados 349 títulos de 

Periodicos em permutas com as Publicações Síntese e Perspectiva Teológica. 

f) Foram acompanhados recebidos e ou cobrados 72 títulos de periódicos 

internacionais assinados através da Ebsco e Casalini Libri. 

 

1. OUTROS 



a) Foram realizados 34.945 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e 

cinco) empréstimos domiciliares. 

b) Foram feitas 55.556 consultas online nas bases de dados da Biblioteca 

pela internet. 

 

SECRETARIA GERAL  

1. Como atividades principais da Secretaria Geral, destacamos: 

Manutenção e o incremento dos processos da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA;  

2. 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;  

3. Organização e realização do XIII Simpósio Internacional da FAJE;  

4. Confecção, junto com o Reitor, dos projetos de solicitação de apoio 

financeiro, para o Simpósio 2017, junto aos fomentos: CAPES, CNPQ e FAPEMIG. 

5. Abertura do processo de Recredenciamento da faculdade previsto para 

2018;  

6. Elaboração do relatório da FAJE relativo ao Censo 2016 do ensino 

superior, enviado ao INEP;  

7. Coordenação da elaboração e da confecção do Ano Acadêmico e do 

Calendário da FAJE 2018;  

8. Participação nas avaliações dos requerimentos de bolsas de estudo; 

9.  Participação em eventos buscando maior visibilidade da FAJE, junto 

as IES do Brasil; 

10.  Processo de testes no portal Totvs, para utilização digital dos 

processos acadêmicos da FAJE em conjunto com a TI da FAJE. 

11.  

DIRETORIA ADMINISTRATIVA  

1. Projeto Novo Licenciamento campus FAJE: análise, planejamento, 

concorrência, integração e contratação de empresas para executar processo: 

 Análise de infraestrutura em diversos pontos do quarteirão; 

 Ajuste e auxílio em reforma de infraestrutura hidrossanitária e 

elétrica; 

2. Programa ambiental:  



 Paisagismo do Banco de carbono (aterro de retenção de 

carbono), jardinagem e produtivo (hortaliças, aromáticas e medicinais); 

 Horta comunitária e produção de mudas para paisagismo 

(reestruturação); 

 Fabricação de móveis de jardim com a seleção de madeiras 

advindas das supressões do campus; 

 Reforma de canteiros e ajustes no paisagismo do campus; 

 Acompanhamento de árvores com riscos (morrendo); 

3. Reformas, Fabricação e reformas e movimentação de móveis diversos: 

 Fabricação de estações de estudo e trabalho -  Biblioteca; 

 Fabricação de estante móvel auxiliar de limpeza de livros – 

Biblioteca; Ampliação do espaço do setor de Comunicação com a 

transferência da sala para o 2º andar do prédio bloco 1 - Administração;  

 Pintura e montagem de estantes e escaninhos na sala 

professores e espaço de convivência do prédio bloco 2 – Pe. Libânio; 

 Instalação de 02 computadores na sala dos professores do 

prédio bloco 2 – Pe. Libanio; 

 Pintura (infiltrações) do auditório Dom Luciano; 

 Pintura salas de aula 2° andar prédio bloco 2 – Pe. Libânio; 

 Pintura sala da Congregação prédio bloco 1 - Administração; 

4. Infraestrutura: 

 Estrutura elétrica e hidráulica do restaurante e instalação de 

máquinas de bebidas e lanches; 

 Instalação de bebedouro no Biblioteca; 

 Instalação de bebedouro no 2º andar do prédio bloco 1 - 

Administração; 

 Construção e reforma de infra de Fibra ótica para os gabinetes 

do bloco 19 – Casa Rosada; 

 Cercamento com gradil do segmento do antigo 

galpão/CDDOWN; 

 Sala de Videoconferência: desde a demolição das paredes, 

parte elétrica e lógica de acordo com o design estrutural; 

 Desinstalação de infraestrutura de aquecedores de água que 

estavam obsoletos no prédio bloco 1 - Administração; 



 Estrutura de distribuição hidráulica da FAJE – reforma de 

armazenamento e distribuição de água da FAJE no prédio bloco 1 - 

Administração; 

 Estruturação do armazenamento de água prédio do bloco 2 - 

Pe Libânio; 

 Reinstalação de equipamentos de ar-condicionado das salas 

EaD, Reitoria, sala de reunião Reitoria, sala da Congregação; 

 Reforma/Troca completa de telhado e calhas do prédio do 

bloco 2 - Pe Libânio (telhas sanduíche, calhas galvalume); 

 Troca de circuito elétrico Sala 222, P. Pe Libânio, devido 

infiltração (chuva na laje); 

 Reforma/Troca completa de telhado e calhas do prédio bloco 

1 - Administração (telhas sanduíche, calhas galvalume); 

 Retirada das caixas d’agua de amianto e instalação de 

reservatórios de água nos prédios do bloco 1 – Administração e  bloco 2 – Pe. 

Libanio; 

 Reforma piso 2° andar prédio bloco 1 Administração; 

 Restruturação de escotilhas das lajes do prédio da 

administração; 

 Demolição do muro lateral na Rua Adelina Sales Pereira e 

instalação de gradil, até a divisa com a comunidade jesuíta. 

 

Álvaro Mendonça Pimentel SJ 

Reitor 

Belo Horizonte 05.03.2018 


