
RELATÓRIO ANUAL DA FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA 

Referente ao Ano Acadêmico de 2020 

O relatório aqui proposto possui duas partes: a primeira traz o discurso de posse 

do novo Reitor da Faculdade, Pe. Elton Vitoriano Ribeiro, seguido do discurso do Reitor 

da FAJE até fevereiro de 2020, Pe. Geraldo Luiz De Mori; a segunda propõe, com mais 

detalhe uma releitura das principais atividades dos vários setores da Faculdade em 2020. 

I. Esperança e Memória 

Os textos aqui propostos retomam o discurso de posse do novo Reitor da 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Pe. Elton Vitoriano Ribeiro, e o discurso 

proposto pelo Pe. Geraldo De Mori, Reitor da FAJE até o dia 28 de fevereiro de 2021. 

1. Semear esperança: discurso de posse do novo Reitor da FAJE 

Um novo triênio 2021-2023 começa. 

Iniciamos neste ano de 2021 um novo triênio da Faculdade Jesuíta com várias 

mudanças, entre elas, a do cargo de Reitor da instituição. O cargo de Reitor, apesar do 

nome pomposo e cheio de simbolismo, que etimologicamente nos conduz à ideia de reger 

e governar; nas sociedades contemporâneas aproxima-se mais da função de servir e 

animar a instituição a seguir sua missão e seus objetivos, previamente traçados pela 

comunidade acadêmica. Nesse sentindo, no novo triênio que estamos começando temos 

uma bússola a indicar nossos caminhos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2021-2025. 

O PDI aponta os caminhos, mas, como aprendemos com a filosofia e a teologia, 

nossas vidas são históricas, encarnadas, vividas em contextos específicos e influenciadas 

por imaginários sociais que herdamos de nossas tradições e visões de mundo. Somos seres 

históricos. Assim, os desafios de nossa sociedade, e para nós aqui na Faculdade Jesuíta, 

os do Cristianismo, não nos são indiferentes. Esse é o solo onde enraizamos nossas vidas 

e construímos nossas narrativas. Por isso, a pandemia da Covid-19 afeta profundamente 

nossos caminhos. Nessa pandemia temos testemunhado momentos de luzes e de sombras. 

Por um lado, nossa vulnerabilidade e fragilidade existencial estão diante de nossos olhos, 

seja no sofrimento infringido pelas doenças, seja na vultuosidade do número de mortos. 

A desigualdade social, sempre escamoteada pelos governantes, torna-se evidente, e a 

sobrevivência cotidiana de grande parte da população configura-se como uma luta diária 

pelo próprio alimento. Essa desigualdade se estende, e isso para nós é importante, na 

desigualdade de acesso à educação e no abandono precoce dos mais pobres do ensino 

formal nas escolas e faculdades. Apenas uma pequena parcela da população juvenil 

consegue chegar até o ensino superior e as consequências dessa exclusão afetam o 

mercado de trabalho e aumentam o desemprego crescente da sociedade brasileira. 

Finalmente, os próprios cristãos estão divididos, muitas vezes enchafurdados em 



ideologias paralisantes que leem o evangelho como palavra de condenação e não como 

palavra de salvação.  

Por outro lado, observamos uma cultura do diálogo, da conscientização e da 

fraternidade florescer em muitas partes do mundo. Isso acontece desde gestos simples de 

acolhimento, até ações maiores de construção de políticas públicas e lutas por mais justiça 

social. Uma cesta básica a quem precisa, a criação de auxílios para quem está sem 

emprego, a organização das Igrejas para celebrarem sua fé dentro de padrões de segurança 

sanitária, o desafio de organizar as escolas e faculdades para continuarem sua missão de 

formar homens e mulheres. Muita coisa está sendo feita em favor da vida. Viver e agir a 

partir dos desafios concretos que encontramos, eis o desafio cotidiano. 

Nossa comunidade acadêmica sempre buscou viver os desafios calcados na 

esperança alimentada pela fé cristã. Enfrentamos os desafios buscando soluções criativas 

e participativas. Todos juntos somos importantes nessa comunidade que se realiza na vida 

de pessoas concretas, com suas diferentes habilidades e responsabilidades. Por isso 

mesmo, será como comunidade acadêmica que enfrentaremos esse novo triênio atentos à 

missão e aos objetivos que o nosso PDI 2021-2025 nos propõe.  

Primeiramente é importante olharmos para a nossa missão. Em todo PDI, a 

declaração de missão é a declaração dos propósitos que orientam as ações e explicitam os 

objetivos, proporcionando uma direção e orientando as tomadas de decisões. Nossa 

missão no novo PDI foi formulada nos seguintes termos: “Formar pessoas com excelência 

acadêmica em Filosofia, Teologia e Ciências afins, promovendo o diálogo entre a fé e a 

cultura contemporânea à luz do humanismo cristão, da amizade social e da ecologia 

integral”. Assim, nessa declaração de missão encontramos o horizonte de interpretação 

de nossa missão e de nossa tradição, de nosso campo de atuação e de nossos valores. 

Valores que serão uma concretização dessa mesma declaração de missão, encarnada na 

concretude histórica em que nos encontramos. Portanto, a declaração de missão fornece 

o quadro maior ou o contexto vital em que nossos objetivos estratégicos são formulados. 

Após uma longa e ampla discussão, nossa comunidade acadêmica chegou a um 

conjunto de objetivos estratégicos para o PDI 2021-2025. Antes, porém, vale lembrar que 

esses objetivos estratégicos estão em ampla consonância com as Preferências Apostólicas 

da Companhia de Jesus. Preferências que apontam caminhos para a Companhia de Jesus 

no mundo. Com efeito, em sua inspiração e finalidade, segundo as palavras do Padre 

Geral da Companhia de Jesus Arturo Sosa, a Companhia possui o desejo de “encontrar a 

melhor maneira de colaborar com a missão do Senhor, a que mais convém ao serviço da 

Igreja neste momento, a que melhor podemos realizar com o que somos e temos, 

buscando fazer o maior serviço divino e bem universal” (Carta a toda a Companhia do 

Prepósito Geral Padre Arturo Sosa, 19 de fevereiro de 2019). 

Nossos Objetivos Estratégicos para o PDI 2021-2025, resumidamente, são: 



1. Formação de lideranças juvenis: Investir na formação intelectual, pastoral e 

espiritual de lideranças juvenis, identificando novas necessidades e linguagens pessoais, 

sociais e eclesiais, atuando em parceria com as várias obras da Companhia de Jesus, da 

Igreja e da sociedade; 

2. Eclesialidade e espiritualidade: Atuar na formação acadêmica e humana dos 

vários atores eclesiais e sociais, na busca criativa de propostas pastorais, de intelecção da 

fé cristã, de estudo dos Exercícios Espirituais e de outras espiritualidades, em parceria e 

rede com instituições católicas, de outras confissões cristãs e religiosas e não 

confessionais; 

3. Compromisso e incidência social: Oferecer produtos e serviços na área de 

formação cultural, social e política e atuar em busca de incidência acadêmica em nível 

nacional e internacional, identificando oportunidades para desenvolver um trabalho em 

rede com instituições de valores afins; 

4. Cultura da ecologia integral: Comprometer-se acadêmica e institucionalmente 

com a criação de uma cultura da ecologia integral, promovendo, em cooperação com 

outros agentes, uma incidência socioambiental nos vários âmbitos de presença da 

instituição; 

5. Gestão institucional: Aprimorar o projeto acadêmico, os processos 

administrativos e as práticas de gestão de pessoas, com o auxílio de colaboradores 

selecionados, bem formados e identificados com a missão da instituição, fomentando o 

espírito de equipe, de iniciativa, de criatividade e de profissionalismo, assim como uma 

cultura de planejamento estratégico. 

Finalmente, uma palavra sobre a maneira concreta de conduzir todo esse processo 

neste triênio que estamos começando. Convidados a recordar a presença sempre alegre e 

dinâmica de Padre João Batista Libanio na vida desta instituição, sete pessoas sugeriram 

sete palavras que representariam a vida de Padre Libanio. Uma das palavras possui força 

heurística para nós neste momento, a palavra equilíbrio, que foi assim explicitada: 

“Diante da vida e seus mistérios, dos processos culturais e sociais, das aventuras das 

questões entre fé e razão, Padre Libanio sempre apontava para o equilíbrio. Diante das 

respostas simplistas que nos inclinam para polos opostos, diante dos extremos que 

insistem em nos arrastar para um lado, ele mirava o equilíbrio. A palavra equilíbrio, que 

positivamente é interpretada como busca de harmonia, proporção e juízo prudencial, 

também se tornou, no pensamento do Padre Libanio, sinônimo de discernimento. A arte 

do discernimento, ou a arte do equilíbrio, fez de Padre Libanio uma pessoa que, buscando 

constantemente a lucidez diante da vida, caminhasse serenamente nas veredas das 

escolhas matizadas”. Queira Deus que o equilíbrio seja nosso melhor guia para discernir 

os caminhos da vida neste tempo desafiante, que é o que nos toca viver enquanto pessoas 

e enquanto instituição. 



2. Conhecer e reconhecer para em tudo amar e servir 

Gostaria que minha palavra de encerramento de um ciclo, o de Reitor da 

Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, entre os anos 2018-2021, fosse movida pelo 

segundo preâmbulo da “Contemplação para alcançar amor”, no número 233 dos 

Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. O texto resume a petição a ser feita 

neste exercício conclusivo da experiência fundadora da espiritualidade inaciana: “[...] 

pedir o que quero: será aqui pedir conhecimento interno de tanto bem recebido, para que 

eu, inteiramente reconhecendo, possa em tudo amar e servir a sua divina majestade” (233). 

Conhecer e reconhecer para em tudo amar e servir. Essas duas dinâmicas, que 

perpassam o conjunto dos Exercícios Espirituais, devem também perpassar a existência 

de quem faz os Exercícios e a de uma instituição cuja identidade e missão têm neles sua 

fonte de inspiração. O ensino, a pesquisa e a divulgação do saber filosófico e teológico, 

aos quais de dedicam quem trabalha e estuda na FAJE/CES, têm certamente a ver com o 

conhecimento. Não se trata, como tantas vezes se insiste na Faculdade, de repetir 

mimeticamente o que foi dito pela grande tradição da filosofia e da teologia, mas de 

aprender a pensar por si mesmo, a exercitar o olhar de admiração, que está na origem do 

amor à sabedoria, ou a deixar-se interpelar por uma escuta ativa e crítica, que move toda 

a inteligência da fé. Esses dois exercícios se fazem sempre no presente, mesmo que sejam 

instruídos pelo passado e que abram perspectivas para o futuro. É interessante que na 

definição mesma dessas duas áreas do saber já se encontre uma associação íntima entre o 

que os antigos denominavam de “potências da alma”: memória, inteligência e vontade. 

Com efeito, a filosofia é amor (philia) pela sabedoria (sophia) e a teologia é uma palavra 

(logos) sobre Deus pensada como inteligência (intellectus) da fé (fidei). Conhecer nessas 

duas áreas do saber é então “reconhecer”. Na filosofia, o reconhecimento passa pelo 

conhecimento de si, que é indissociável do conhecimento do outro, detrás do qual se pode 

intuir e reconhecer a presença do Outro enquanto fonte transcendente da existência e do 

ser. Na teologia, o reconhecimento é revelação, e se dá como graça salvífica, à qual se 

acede pela escuta: a da voz de Deus dirigida a seus enviados ou a de sua Palavra anunciada 

e rememorada que, como no caminho de Emaús, desperta à inteligência das Escrituras, 

faz “arder os corações” e conduz ao “reconhecimento” do peregrino na “fração do pão”. 

Sem falsa modéstia, acredito que os três últimos anos, como os que precederam e 

compõem a bonita história da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, foram dedicados 

a “conhecer e reconhecer para em tudo amar e servir”. Nossos docentes se empenharam 

com dedicação e criatividade ao ensino, à pesquisa, à publicação, além de terem arriscado 

dizer uma palavra de sabedoria sobre o tempo presente e uma palavra sobre Deus que 

alimenta a esperança para esse mesmo tempo. Por sua vez, nossos discentes de graduação, 

pós-graduação e extensão se esforçaram não só por adquirir novos conhecimentos, mas 

também para transformarem o que aprenderam em discurso razoável e credível, aberto ao 

diálogo crítico com os distintos saberes, opiniões e crenças, movendo ao engajamento 



cidadão e ao serviço junto aos mais vulneráveis. Nosso corpo técnico-administrativo se 

dedicou em oferecer o melhor de si para que a missão da FAJE fosse realizada com sucesso. 

No discurso de posse como Reitor da Faculdade em 2018, feito a partir das 

questões: “De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos?”, propus uma breve 

retrospectiva da história da FAJE/CES, uma análise dos principais desafios da época e 

algumas indicações das prioridades para os anos seguintes, baseadas, em grande parte, na 

Constituição Veritatis gaudium. Mais que a uma “prestação de contas” do que foi ou não 

realizado daquilo que então foi anunciado, gostaria de recordar, agradecido, o que 

considero os principais avanços desses três últimos anos, começando com o que é mais 

visível, passando em seguida a certos processos, menos visíveis, mas que são 

fundamentais para o futuro da Faculdade, indicando também, no final, os novos desafios 

e tarefas que ela deverá enfrentar e assumir, e que foram estabelecidos pelo seu novo PDI. 

O mais visível do que aconteceu nesses últimos três anos, do ponto de vista 

estrutural, é, sem dúvida, a continuidade da execução do Plano Diretor, traçado na gestão 

do Pe. Álvaro Pimentel. Em 2018, foi feita a reforma do edifício Dom Oscar Romero, que 

passou a abrigar uma hospedaria, vários gabinetes individuais para professores/as do 

quadro, um gabinete para professores/as associados/as, uma sala para reuniões, a sala da 

CPA. Em 2019 foi a vez da reforma do edifício Pe. Libanio, com a troca das janelas e a 

reforma dos banheiros. No final daquele mesmo ano e início de 2020, o edifício 

administrativo também foi reformado, com a eliminação dos banheiros dos gabinetes, a 

troca das portas, a reforma das secretarias e salas de coordenações, a reforma banheiros. 

As discussões sobre a nova biblioteca também avançaram em 2019, mas, como o projeto 

previsto era grande demais, a mantenedora solicitou que fosse refeito. O atraso na saída 

da comunidade dos professores jesuítas do campus, ocorrida em meados de 2020, fez com 

que o novo projeto não avançasse muito. Um outro GT, porém, já começou a trabalhar o 

novo projeto, e no início de 2021 o edifício da antiga residência será reformado para 

abrigar parte da nova biblioteca. Também em 2020 foram feitos todos os projetos de 

acessibilidade (externa e interna) do campus da FAJE e do Residencial Jesuíta, bem como 

o de captação das águas pluviais do conjunto do terreno, necessários para que a Prefeitura 

de BH conceda o alvará de construção para os novos edifícios previstos para o campus. 

As obras a serem feitas (calçadas, plantio de árvores, mudança nas portarias de acesso ao 

campus, substituição do muro do Residencial Jesuíta por gradis, guarda-corpo e 

corrimões internos, semáforo para controle trânsito, etc.) só terão início após aprovação 

da Prefeitura. Finalmente, também no final de 2020 e início de 2021, foi iniciada uma 

pequena reforma no Auditório Dom Luciano: pintura, substituição das cadeiras antigas, 

de madeira, por novas, boa parte recebidas como doação do Colégio São Luís (de SP). 

Essas reformas na estrutura visível foram acompanhadas por outras, no âmbito 

tecnológico. Com a assessoria e o suporte da Associação Antônio Vieira (ASAV), 

mantenedora de várias obras jesuítas do Brasil, foram dados diferentes passos no sentido 



de inserção da Faculdade nas novas tecnologias. Trocou-se a infraestrutura lógica por 

fibra ótica, interligando todos os edifícios da Faculdade (Biblioteca, Dom Oscar Romero, 

Dom Helder, Libanio, Dom Luciano e Administração). Todas as salas de aula foram 

contempladas com equipamentos multimídia e internet, além de aparelhos de 

climatização. Investiu-se na compra de novos computadores, na substituição de antigos, 

na aquisição de equipamentos para videoconferência. Foram também adquiridos 

dispositivos de rádio e internet, melhorando o ganho e o alcance da rede wi-fi da 

Faculdade. Renovou-se o pacote de internet da instituição, com aumento na velocidade, 

de 50 para 75 megas. Seguindo a orientação da administração da Província Jesuíta do 

Brasil (BRA), o servidor de dados da Faculdade foi migrado para o servidor da ASAV.  

 Esses investimentos na infraestrutura tecnológica da Faculdade possibilitaram a 

implementação de novos recursos do ERP Totus, que permitiram a viabilização do diário, 

da matrícula, da rematrícula e do processo seletivo on-line; a disponibilização dos 

contracheques e dos boletos on-line; a consulta e o lançamento de registro de ponto dos 

funcionários, bem como a provisão de férias; o acompanhamento do orçado-realizado. O 

sistema dos periódicos (OJS) da Faculdade, que abriga os periódicos Síntese, Perspectiva 

Teológica, Pensar, Annales FAJE, foi atualizado, como também o dos sites do Memorial 

Padre Vaz, do Memorial J.B. Libanio, da Theologica Latinoamericana, do Portal da 

Faculdade. Foi feito um site para os Egressos, que permite maior interação entre eles e a 

Faculdade, e um site para a divulgação da campanha do vestibular. Na parte acadêmica 

foi implementado, a partir do Moodle, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da 

instituição, que permite a gestão e disponibilização de material didático e a interação entre 

docentes e discentes, como também o acompanhamento do estágio. O AVA funciona 

ainda como repositório de dados. Com a pandemia, no segundo semestre de 2020, todas 

as atividades de ensino-aprendizagem foram oferecidas pela Plataforma Teams, que se 

revelou ainda como uma excelente ferramenta para a comunicação interna, as reuniões 

etc. A TI e as secretarias acadêmicas têm dado um suporte fundamental para os docentes 

e discentes em suas atividades no decorrer da pandemia da Covid-19. Vários equipamentos 

foram disponibilizados para os funcionários nesse período, para o trabalho home office.  

Merecem destaque ainda os processos de gestão e empréstimo do acervo da 

Biblioteca Padre Vaz, com seu ingresso no sistema Pérgamo, que a insere na rede de 

bibliotecas da ASAV e permite um trabalho colaborativo entre os acervos que se 

encontram na rede. A atualização do acervo bibliográfico deu-se através de compras, com 

recursos próprios e de projetos, ou através de doações, como as da Cúria geral dos 

jesuítas, Roma, e a da biblioteca do Secretariado de Colaboração, Fé e Espiritualidade, de 

Campinas. A participação da Faculdade na Asociación de Universidades Jesuitas de 

América Latina (AUSJAL) viabilizou seu acesso à biblioteca virtual (E-Books) desta 

associação. Implementou-se ainda uma política de doação das duplicatas da Biblioteca, 

com destaque para várias instituições nacionais (seminários e faculdades diocesanas) e 

internacionais (como uma biblioteca jesuíta no Timor Leste e uma diocesana em Angola).    



O setor de comunicação da FAJE também recebeu melhorias nos últimos três 

anos, além de oferecer novos serviços. A Faculdade investiu na atualização dos 

equipamentos para o setor, na aquisição de recursos de filmagem, na contratação de 

softwares para edição de vídeos e imagens institucionais. Contratou também novos 

serviços de e-mail marketing (Dinamizer) e de gestão de eventos (Sympla), além de criar 

um gerenciador de links para acesso às suas atividades. Dentre os serviços prestados pelo 

setor, é importante destacar o desenvolvimento do hotsite FAJE on-line, que abriga várias 

iniciativas audiovisuais produzidas pela instituição: Nós humanos (vídeos curtos com 

temas importantes tratados ao longo do ano), Passo a Pensar (Podcasts com reflexões 

filosóficas e teológicas sobre temas relevantes da atualidade), Opinião FAJE (textos com 

reflexões filosóficas e teológicas sobre questões candentes da realidade internacional e 

nacional). O canal Youtube da instituição, criado em 2011, tornou-se, sobretudo a partir 

de 2020, um dos principais meios de divulgação dos eventos promovidos pela Faculdade.  

Outro elemento, também de caráter estrutural, embora menos visível, é o dos 

processos implicados na visita do recredenciamento da Faculdade em 2019. Boa parte 

dos documentos institucionais foram então revistos e atualizados: o Regimento, em 2018, 

o PDI, em 2018, as diversas políticas institucionais, em 2019. Isso ajudou a comunidade 

acadêmica a dar-se conta da complexidade dos processos legais de uma instituição 

universitária, além de provocá-la a apropriar-se do que lhe é mais próprio, sua identidade 

e missão. A nota obtida na visita confirmou a excelência do ensino, da pesquisa e da 

extensão feitos e propostos pela FAJE, impulsionando-a a dar novos passos, sobretudo 

diante dos desafios enfrentados pelas áreas às quais ela se dedica, a filosofia e a teologia. 

Duas palavras resumem os três últimos anos da Faculdade: recredenciamento e 

pandemia. A primeira evoca toda a energia utilizada entre 2018-2019 na preparação da 

FAJE para a visita do MEC, coroada, graças ao empenho de todos os seguimentos da 

comunidade acadêmica, com um excelente resultado. A segunda recorda o desafio que 

foi e está sendo a travessia desta grande crise sanitária provocada pela Covid-19, que nos 

obrigou a migrar para o sistema remoto de ensino, com todos os desafios e aprendizados 

que isso representou, para docentes, discentes e corpo técnico-administrativo. Há muito 

que agradecer pelo vivido nesses dois processos, ambos marcados por muita colaboração. 

Da crise da pandemia, na qual ainda estamos imersos, surgiu, em 2020, um apelo, 

o do ingresso da FAJE no Ensino a Distância (EaD), que a levou a uma nova revisão de 

seu Regimento e à elaboração de um Projeto de criação desta modalidade de ensino na 

instituição, com a abertura de um curso de graduação em teologia. O pedido de 

credenciamento foi feito em outubro de 2020, e o preenchimento dos formulários 

eletrônicos de autorização do curso e de credenciamento da instituição foram feitos entre 

janeiro e fevereiro de 2021. Cumpridas essas etapas, a Faculdade deverá se preparar para 

as visitas dos avaliadores do INEP, que deverão ser feitas ainda no decorrer deste semestre. 



Além de enfrentar os desafios impostos pela pandemia, que levaram a Faculdade 

à decisão de pedir seu credenciamento como instituição habilitada ao EaD, 2020 também 

sinaliza o final de um ciclo: o do Planejamento Estratégico (PE) de 2015-2020, que deu 

origem ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de 2016-2020. Grande parte das 

cinco Perspectivas escolhidas (Talentos humanos, Processos internos, Mercado, 

Financeiro, Sociedade), com seus objetivos estratégicos e operacionais, e os respectivos 

resultados esperados, foi realizada. Não se trata de retomar aqui tudo o que foi feito nesse 

período, em parte já mencionado acima ao evocar as realizações do Plano Diretor, a 

atualização tecnológica e suas repercussões nos âmbitos administrativo, acadêmico e 

comunicacional. Outros elementos mereceriam destaque, sobretudo os relacionados ao 

ensino, à pesquisa e à extensão. Em alguns houve avanço significativo, como as ofertas 

de formação no âmbito da especialização, organizadas pelo Núcleo de Extensão e 

Especialização; o acento na excelência, com os bons resultados do Enade da filosofia e 

da teologia; a conclusão, por parte do Programa de Pós-Graduação em Teologia (PPG 

Teologia), do Mestrado Interinstitucional (MINTER) com a Faculdade Diocesana São 

José (FADISI), de Rio Branco, e o início de um novo MINTER com a Faculdade Católica 

de Brasília (FATEO); os simpósios filosófico-teológicos de 2018 (Diálogos intercultural 

e inter-religioso no centenário de Raimon Panikar) e 2019 (Humanismo em tempos 

sombrios); a inserção de vários grupos de pesquisa nos debates das respectivas áreas de 

conhecimento; o incremento do setor de publicações, com destaque para a indexação da 

revista Perspectiva Teológica, a conclusão da tradução da Bíblia da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB), a continuidade do projeto da Theologica Latinoamericana. 

Enciclopédia Digital, em parceria com a PUC Rio, a Unicap, a Unisinos e, a partir de 

2021, com a Javeriana, Colômbia, as publicações dos grupos de pesquisa, com destaque 

para o FIBRA, o Interfaces, o Teologia e Pastoral, o Fé e contemporaneidade, o Estudos 

levinasianos e alteridades, o o GVaz, o Edição da obra filosófica de Cláudio Henrique de 

Lima Vaz; a concessão, no início de 2021, de bolsas de produtividade na pesquisa por 

parte do CNPq a dois professores do PPG Teologia (Afonso Murad e Geraldo De Mori); 

a presença significativa de estudantes estrangeiros entre os discentes da Faculdade; a 

implementação da política de egressos da FAJE, assegurando intercâmbio entre e com eles. 

Não posso deixar de recordar ainda alguns processos vividos nesse período com 

relação ao Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus (CES), instituição 

eclesiástica reconhecida pela Congregação para a Educação Católica (CEC), do estadp dp 

Vaticano. Em 2018, conforme determinação da Constituição apostólica Veritatis 

gaudium, foi feita uma revisão do Estatuto do CES, como também do Programa de 

Estudos do Bacharelado em Teologia, ambos submetidos à CEC, que os aprovou em 

2019. A CEC concedeu também, em 2020, o nihil obstat a vários professores ordinários 

e agregados do CES, além de aprovar a agregação do Instituto Teológico de Santa 

Catarina (ITESC) ao CES, solicitada no mesmo ano e aprovada pela Congregação do CES.   



Gostaria de concluir esta memória agradecida dos últimos três anos lembrando o 

processo que levou à elaboração do PE 2021-2025, que norteia o PDI da FAJE no 

próximo quinquênio, já apresentado em suas grandes linhas pelo discurso de posse do Pe. 

Elton Ribeiro. Após uma escuta importante, realizada junto a representantes do corpo 

docente, discente, técnico-administrativo, egressos e sociedade, na qual se buscou 

levantar as forças e fraquezas da Faculdade, as ameaças e oportunidades do contexto 

externo no qual ela opera, e tendo em vista as quatro Preferências Apostólicas Universais 

da Companhia de Jesus (Mostrar o caminho para Deus; Caminhar com os excluídos, 

Acompanhar os jovens em seu caminho; Cuidar da casa comum), a FAJE escolheu quatro 

perspectivas relacionadas a essas Preferências: Eclesialidade e espiritualidade; 

Compromisso e incidência social; Formação de lideranças juvenis; Cultura da ecologia 

integral, e uma ligada aos processos administrativos, acadêmicos e pedagógicos: Gestão 

institucional. Ao redor dessas cinco perspectivas foram definidos os objetivos 

estratégicos, os projetos, as metas e as ações do novo PE da Faculdade para 2021-2025. 

II. Relatório dos principais processos e atividades de 2020 

Esta segunda parte do relatório retoma em detalhe as principais atividades 

realizadas pelos distintos setores e coordenações da Faculdade ao longo do ano de 2020. 

1. Reitoria 

A Reitoria acompanhou em 2020 os seguintes processos e atividades: 

1. Reuniões da Consulta, que supõe a elaboração da pauta, a coordenação, a 

revisão dos relatórios redigidos pelo Secretário Geral; 

2. Coordenação das reuniões da Congregação da FAJE/CES, definindo a pauta, 

com destaque para a reunião de setembro, que modificou o Regimento da FAJE e 

elaborou a terna para o próximo Reitor;   

3. Reuniões da Comissão encarregada de coordenar a organização do Simpósio 

Filosófico-Teológico da FAJE. As reuniões foram realizadas no final de 2019 e início de 

2020. O tema definido: “Entre a crise e a esperança”, deu lugar à elaboração de uma 

ementa, com as principais ideias e eixos ao redor dos quais se realizaria o simpósio. O 

evento seria em parceria com a PUC Minas. A pandemia levou os membros da Comissão 

proporem a suspensão do Simpósio. No segundo semestre, em setembro, foi realizado um 

colóquio com o tema do Simpósio, com três palestras, transmitido on-line pelo canal 

Youtube da FAJE; 

4. Junto com a administração, as reformas feitas no edifício administrativo (entre 

janeiro e março); junto com a secretaria geral: a nova dinâmica das secretarias que passam 

a ocupar um espaço único; 



5. Nomeação do novo Secretário Geral, Sr. Bertolino Alves, que passa a coordenar 

as secretarias de graduação (Rejane Csenger), pós-graduação stricto sensu (Ivan dos 

Santos) e da extensão (Sra. Rosilene de Almeida); 

6. Acompanhamento e coordenação geral dos processos relacionados à gestão da 

Faculdade no período de pandemia: ingresso no ensino remoto, com os devidos 

treinamentos e orientações didático-pedagógicas para o ensino remoto; animação da 

comunidade acadêmica, com encontros de seus vários seguimentos, sobretudo no 

momento em que todas as atividades passaram a ser realizadas na modalidade home office 

e remota; criação do comitê Covid-19 da FAJE, com o acompanhamento quinzenal, que 

se deu nas reuniões da Consulta; incentivo à presença no debate desencadeado pela 

pandemia (junto com o setor de comunicação, proposta de elaboração de textos por parte 

de vários docentes no Opinião FAJE, retomada do Nós humanos, do Passo a pensar); 

7. Definição e acompanhamento dos seminários do Corpo Docente, realizados em 

março e agosto, com definição da temática (Entre a crise e a esperança) e dos docentes 

que apresentariam sua contribuição; 

8. Criação e acompanhamento do GT que elaborou o projeto EaD FAJE, com a 

proposta do Projeto Pedagógico do Curso de Teologia, a revisão do Regimento da 

Faculdade, para que pudesse abrigar uma coordenação de EaD, mudando a nomenclatura 

do Núcleo de Extensão e Especialização, que passou a se chamar coordenação central de 

extensão universitária. Aprovação das mudanças na reunião da Congregação da FAJE; 

9. Acompanhamento do processo de elaboração do Plano Estratégico (PE) da 

Faculdade para o quinquênio 2021-2025, que teve os seguintes passos: convocação de 

cinco grupos, com a seguinte composição: discentes, docentes, corpo técnico-

administrativo, egressos e sociedade, os quais realizaram a análise SWOT (forças e 

fraquezas, oportunidades e ameaças); composição do GT encarregado de discutir e 

aprovar as propostas a serem elaboradas a partir dos objetivos estratégicos definidos para 

os próximos cinco anos; criação de cinco novos GTs para proporem projetos, metas e 

ações que comporão o novo PE da FAJE e darão insumo para seu PDI 2021-2025; 

10. Criação do GT encarregado de refazer o projeto da nova biblioteca; 

11. Nomeação do novo Prefeito do campus; 

12. Nomeação da nova CPA da Faculdade; 

13. Acompanhamento do processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, 

aprovado na reunião da Congregação de novembro de 2020; 

14. Participação, junto com a administradora da FAJE, nas reuniões de diretores 

de obras da BRA, para o acompanhamento do orçado/realizado, no final do primeiro 

semestre, e para a elaboração no orçamento 2021, no final do segundo semestre; 



15. Organização e acompanhamento, em parceria com as comunidades jesuítas do 

núcleo Belo Horizonte e Santa Luzia, da campanha de solidariedade com os que estão 

sendo afetados pela pandemia da Covid-19, assegurando de março de 2020 a janeiro de 

2021 a doação de 1.226 cestas básicas, totalizando R$ 75.598,00, para famílias de Santa 

Luzia (80), Ribeirão das Neves (3) e Tupi (30); 

16. Nomeação do novo Diretor da DACP, Pe. Washington Paranhos; 

17. Nomeação da nova comissão da carreira docente; 

18. Participação em reunião com representantes dos estudantes da graduação; 

19. Acompanhamento, junto com a administração da FAJE, do processo de 

definição da reforma do auditório Dom Luciano; 

20. Acompanhamento dos processos relacionados à Comissão Própria de 

Avalição (CPA) da FAJE, assegurando tempo e espaço para suas atividades: comunicação 

dos resultados de 2019 no início de 2020, e realização da avaliação de 2020 no segundo 

semestre do mesmo ano; 

21. Acompanhamento, junto com a administração, dos estudos estruturais do 

Prédio da antiga residência dos professores, que deverá ser reformado para abrigar a nova 

biblioteca;  

22. Coordenação do processo de discussão sobre o tema do Simpósio da FAJE 

2021, que levou à escolha, na reunião da congregação do tema: Papa Francisco: 

economia, educação e fraternidade e/ou amizade social: repensando nossos caminhos; 

23. Definição do processo de reformulação do NEE, que deverá se desdobrar nas 

Coordenações de Extensão Universitária e EaD. Contratação de Felipe Magalhães para 

assistente da Extensão, já no começo de 2021; 

24. Acompanhamento da situação dos colaboradores, junto com a administração, 

no período da pandemia, com redefinição de funções, definição de alguns desligamentos; 

25. Reunião com os professores jesuítas da FAJE e conversa pessoal com cada um 

deles; 

26. Acompanhamento da elaboração do calendário e do Ano Acadêmico 2021; 

27. Organização, junto às secretarias, TI e administração, da cerimônia de colação 

de grau dos alunos da filosofia e da teologia; 

28. Organização da aula inaugural de 2020 e de 2021, com contato com o 

conferencista, preparação da liturgia, da cerimônia de abertura do ano acadêmico. Em 

2021, com a posse do novo reitor.  

2. Secretaria Geral  

1. Processo Seletivo 2020/2021 



Elaboração e divulgação dos Editais do Processo Seletivo nas diversas 

modalidades de cursos, sendo Graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu. 

2. Demandas do MEC: 

 Acompanhamento e cadastro das informações para o CENSO; 

 Acompanhamento de cronograma e cadastro de alunos contemplados com 

bolsas do PROUNI; 

 Monitoramento e implementação das bolsas do PROUNI; 

 Acompanhamento e atendimento às exigências do MEC referentes às 

informações sobre as aulas remotas, em virtude da pandemia da Covid-19; 

 Acompanhamento dos atos regulatórios do MEC. 

  3. Controle da distribuição das Bolsas de Estudos: 

 Organização da agenda de entrevistas para 2020; 

 Instruções aos bolsistas para renovação de bolsas; 

 Atualização dos formulários no site; 

 Monitoramento e implementação das bolsas de Assistência Social. 

4. Rematrículas on-line 2020/2 e 2021/1: 

 Acompanhamento da implementação e execução da rematrícula on-line;  

 Acompanhamento e execução das alterações do Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais para atender às rematrículas on-line; 

 Acompanhamento da execução da implementação da rematrícula on-line;  

5. Credenciamento de curso EAD: 

 Análise do Instrumento de Avaliação para o pedido de Credenciamento de EaD 

da FAJE, junto à SERES e ao INEP; 

 Análise do Instrumento de Avaliação para o pedido de Autorização de curso de 

Teologia em EaD vinculada ao Credenciamento, junto à SERES e ao INEP; 

 Cadastro no e-mec do pedido de credenciamento da FAJE em EaD; 

 Cadastro no e-mec do pedido de autorização do curso de Teologia em EaD. 

6. Calendário 2021 

 Coleta das informações e elaboração do calendário acadêmico, preparação e 

divulgação. 

7. Ano Acadêmico 2021 

 Preparação das informações 2021 pertinentes à Secretaria Acadêmica e 

encaminhamento do documento final para impressão e divulgação. 

8. Atividades da Secretaria: Graduação 



 Reorganização a Secretaria da Graduação em virtude da unificação; 

 Acompanhar e organizar as matrizes curriculares individuais dos alunos; 

 Suporte e orientação nas aulas Remotas: AVA e Teams; 

 Matrícula dos alunos calouros aprovados no processo seletivo; 

 Planejamento e preparação do TOTVS para realização das rematrículas on-line para o 

ano 2020/2 e 2021/1; 

 Acompanhamento da Parametrização do sistema para rematrículas on-line para 

2020/2º e 2021/1º; 

 Preparação do TOTVS para receber as rematrículas; 

 Preparação e execução das demandas rotineiras das atividades dos cursos de 

Graduação; 

 Implementação processo seletivo automatizado 2021; 

 Cadastro, aplicação, acompanhamento, auditoria e correção das provas, do processo 

seletivo automatizado, on-line; 

 Organização da Avaliação de Disciplinas Semestral – Google Drive; 

 Colaboração no PE/PDI 2021-2024. 

9. Atividades da Secretaria: Pós-Graduação Stricto Sensu  

 Reorganização da Secretaria em virtude da unificação; 

 Acompanhar as matrizes curriculares individuais dos alunos; 

 Suporte e orientação nas aulas Remotas: AVA e Teams 

 Matrícula dos alunos ingressantes aprovados no processo seletivo; 

 Preparação do TOTVS para receber as matrículas; 

 Preparação para os eventos de defesas de bancas de dissertação e teses; 

 Receber e cadastrar as produções dos discentes e docentes para o envio CAPES; 

 Acompanhar e cadastrar as bolsas da CAPES e FAPEMIG; 

 Preparação e execução das demandas rotineiras das atividades dos cursos de Pós-

Graduação. 

10. Atividades da Secretaria: Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão 

 Reorganização a Secretaria em virtude da unificação; 

 Suporte e orientação nas aulas Remotas: AVA e Teams; 

 Acompanhamento das lives dos cursos de extensão; 

 Acompanhar as matrizes curriculares individuais dos alunos; 

 Preparação do TOTVS para receber as rematrículas; 

 Preparação e divulgação dos eventos dos cursos de Extensão; 

 Matrícula e rematrícula dos alunos dos cursos de especialização e Extensão; 

 Preparação e execução das demandas rotineiras das atividades dos cursos de Pós-

Graduação e Extensão; 



 Padronização e atualização dos modelos de certificados da pós-graduação lato senso. 

11. Desafios para 2021 

 Retomar as discussões com comitê gestor para implementação do Acervo Acadêmico 

Digital (suspenso em 2020 em virtude da pandemia. O MEC prorrogou por mais um ano 

o prazo para implementação imposto anteriormente pela Portaria 31/2018); 

 Reorganizar o acervo do arquivo físico das Secretarias Acadêmicas que foram 

unificados no início de 2020; 

 Retomar as discussões para implementação da emissão do diploma digital para os 

cursos de graduação; 

 Retomar com a ASAV os pedidos para atualização de implementação dos recursos 

oferecidos pelo sistema TOTVS; 

 Receber os avaliadores do MEC para duas visitas, uma para o credenciamento da FAJE 

em EaD e a outra para autorização do curso de Teologia em EaD; 

 Auxiliar os coordenadores dos cursos para um possível retorno das aulas presenciais, 

em oportunidade futura; 

 Criar um fluxograma de processos com prioridade de execução; 

 Encaminhar o processo de registro dos diplomas à PUC Minas; 

 Preparação e execução das demandas rotineiras das atividades dos cursos de 

Graduação. 

3. Diretoria de Assuntos Comunitários e Pastorais  

A partir do mês de julho o Pe. Washington Paranhos assumiu a função de Diretor 

da DACP substituindo o Pe. Jaldemir Vitório.  

Em 2020 (2º semestre), a DACP esteve envolvida nos seguintes processos e 

atividades: 

 Devido à situação vivenciada pela comunidade acadêmica com a pandemia, as 

atividades ocorreram em grande parte de forma virtual.  

 Participação na Campanha de Solidariedade promovida pela FAJE e as outras obras 

dos jesuítas em BH; 

 Acompanhamento de alunos dos cursos de filosofia e teologia no processo de 

reformulação das diretorias do CATA e CALMA;  

 Processo de conversas, orientação espiritual, escuta e encaminhamentos de 83 pessoas. 

Estas pessoas que nos procuraram são alunos, funcionários e professores; 

 Manutenção do Momento de Oração aos domingos; 

 Proposta espiritual para o Tempo do Advento e Natal; 

 Momentos de espiritualidade online com funcionários; 

 Organização do encontro-diálogo do Reitor com as lideranças do curso de graduação 

em teologia e filosofia, no qual a autoridade máxima da FAJE apresentou as principais 



realizações e objetivos da FAJE, em prol da comunidade acadêmica, e ouviu os anseios e 

observações críticas do corpo discente em vista do aprimoramento do serviço prestado 

pela FAJE. 

 Organização do momento de oração e confraternização dos funcionários no final de 

ano. 

4. Departamento de Filosofia 

Departamento 

Ao longo de 2020, o Departamento de filosofia esteve empenhado, sobretudo, nas 

seguintes atividades e processos:  

1. Enfrentamento da situação da pandemia da COVID com migração das 

atividades do Departamento para o formato on-line; 

2. Curso de Especialização em EAD "Cidadãos para o Mundo" organizado junto 

com o NEE. O curso foi um pedido da RJE. Contou com 98 educadores dos vários 

colégios jesuítas espalhados pelo Brasil. A primeira turma finalizou o curso em novembro 

de 2020;   

3. Mudanças no Departamento: Saída, no final de 2020, dos Professores Leonardo 

Lucas Pereira e José Paulo Giovanetti;  

4. Vários eventos foram organizados pelo Departamento ou com seu apoio. Dentre 

os mais importantes se destacam:  

a. O IV Colóquio Pensadores Brasileiros, com a participação de pesquisadores de 

várias universidades do país;  

b. O XIII Colóquio Vaziano, que teve como tema: "Realização: um desafio ético-

político". 

c. Lançamento da reedição da Antropologia Filosófica, do Padre Henrique 

Cláudio de Lima Vaz, na Bienal Virtual Paulista do Livro. A obra foi reeditada em um 

único volume. O lançamento foi organizado por Edições Loyola pelo Canal Youtube 

Loyola em Foco. 

5. Curso de Humanidades: Em 2020 o curso continuou oferecendo as diversas 

disciplinas humanísticas para um número reduzidíssimo, três exatamente, de estudantes. 

Graduação  

Em 2020 o Departamento teve 52 alunos de bacharelado e 18 na licenciatura. 

Dentre os desafios da graduação, encontra-se o de aumentar o número de alunos, 

especialmente, na licenciatura. 

O PIBIC tem tido um bom número de estudantes, especialmente na modalidade 

voluntária.  



Pós-Graduação 

Em 2020, foram defendidas dez dissertações de mestrado em Filosofia. Uma 

dissertação foi defendida em fevereiro de 2021. Todas as defesas, por causa da Pandemia, 

ocorreram por via remota.  

Atualmente, temos vinte alunos veteranos matriculados no curso. Foram 

aprovados no processo de seleção, realizado no mês de fevereiro de 2021, quatro 

candidatos. Em 2020 não foi possível conceder bolsas da CAPES para os mestrandos. 

Tanto as bolsas do programa quanto as da pró-reitoria foram recolhidas pelo governo. 

Pudemos contar com duas bolsas taxa da FAPEMIG. Além disso, foram concedidas 3 

bolsas CEBAS para alunos que ingressaram no primeiro semestre de 2020, 3 bolsas 

CEBAS para alunos que ingressaram no segundo semestre de 2020 e uma bolsa 

institucional de 75% para um discente que ingressou no segundo semestre de 2020.  

Em 2020, deixamos de contar com o Prof. Delmar Cardoso como professor 

permanente. Ele foi transferido, no final de 2019, para a UNICAP. Por outro lado, tivemos 

a alegria de ter de volta o Prof. Álvaro Pimentel que passou a atuar como colaborar do 

programa.  

No início de março de 2020, recebemos a visita do Prof. Nythamar de Oliveira, 

representante de área junto à CAPES. Ele nos apresentou, em linhas gerais, dados sobre 

a avaliação de programas de pós-graduação. Foi uma boa oportunidade para que ele 

pudesse conhecer os professores do programa, o que temos feito e a nossa realidade.  

Dentre as atividades realizadas em 2020, cabe destacar a recoleta dos dados 

relativos a 2017-2019, na Plataforma Sucupira. Este trabalho se estendeu ao longo de todo 

ano, sendo concluído no final de novembro. Também é importante mencionar a 

realização, em conjunto com o programa de pós-graduação em teologia, do I Encontro de 

Egressos da Pós-Graduação da FAJE e do II Encontro de Pesquisa da FAJE. 

Dentre as atividades realizadas pelos docentes do programa podemos destacar: 

1. A realização, em parceria com o departamento de teologia da FAJE, com a 

Escola Superior Dom Helder Camara e com o Instituto Superior de Medicina, do evento 

“Pensar a mulher: fórum interdisciplinar”. Evento realizado no início de 2020, de modo 

presencial; 

2. A realização, de modo remoto, em parceria com a Escola Superior Dom Helder 

Câmara, do XIII Colóquio Vaziano. O evento teve como tema “A realização: desafio ético 

e político”; 

3. A conclusão do curso “Cidadãos para o mundo”, oferecido para a Rede Jesuíta 

de Educação; 



4. A participação do prof. Marco Heleno Barreto na Comissão organizadora de 

evento virtual promovido pela International Society for Psychology as the discipline of 

interiorit; 

5. A organização do evento “Filosofia e Pandemia em tempos de totalitarismo”, 

promovido pela CEBEL – Centro Brasileiro de Estudos Levinasianos, coordenado pelo 

Prof. Nilo Ribeiro; 

6. Vários textos foram publicados como subsídio para pensar o contexto da 

Pandemia; 

7. O livro de contos “L’ de diferença”, publicado pelo professor Clóvis Gontijo. 

8. A publicação, na revista Annales, dos principais trabalhos de Iniciação 

Científica desenvolvidos na FAJE, nos últimos anos. A publicação foi organizada pelo 

prof. Édil Guedes. 

(http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/annales/issue/view/580); 

(http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/annales/issue/view/584) 

9. Publicação de livro inédito de Henrique Cláudio de Lima Vaz, Introdução ao 

Pensamento de Hegel, vol.1: a fenomenologia do espírito e seus antecedentes. Trabalho 

coordenado pelo Prof. João Mac Dowell; 

10. Publicação do livro Direitos humanos e justiça ambiental, pela editora 

paulinas. A publicação é fruto do trabalho de um grupo que envolve os programas de pós-

graduação em filosofia e em teologia da FAJE, a Escola Superior Dom Helder Câmara, o 

Instituto São Tomás de Aquino e a PUC-Minas;  

11. Publicação de coletânea organizada pelo professor Nilo Ribeiro, em parceria 

com o professor Edvaldo Antônio de Melo, da Faculdade Dom Luciano Mendes de 

Almeida. O título da obra é Subjetividade, alteridade e transcendência na filosofia 

contemporânea (https://www.editorafi.org/027subjetividade);  

12. Publicação de coletânea em homenagem ao centenário de nascimento do Pe. 

Vaz. A obra, organizada pela professora Cláudia Oliveira em parceria com o professor 

Marcelo Rocha da Escola Superior Dom Helder Câmara, tem como título O que torna 

uma vida realizada: homenagem aos 100 anos de Henrique Cláudio de Lima Vaz 

(https://www.editorafi.org/062vida); 

13. A publicação de três volumes organizados pelo Prof. Paulo Marguti, com os 

textos apresentados no II, III e IV Colóquio Pensadores Brasileiros.  

https://www.editorafi.org/797pensadores; https://www.editorafi.org/004pensadores; 

14. O professor Paulo Margutti também publicou obra autoral intitulada História 

da Filosofia do Brasil: a ruptura iluminista (1808-1843). O livro, publicado pela editora 

Loyola, possui mais de 700 páginas; 

http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/annales/issue/view/580
http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/annales/issue/view/584
https://www.editorafi.org/027subjetividade
https://www.editorafi.org/062vida
https://www.editorafi.org/797pensadores
https://www.editorafi.org/004pensadores


15. O professor Marco Heleno Barreto publicou pela editora Dusk Owl Books, do 

Canadá, livro autoral intitulado Psychology and the irrelevantification of man. Dron 

jung´s Project to the post-human times; 

16. Os professores Elton Ribeiro e João Mac Dowell participaram do livro 

publicado em homenagem a Juan Carlos Scannone. O livro tem como título Juan Carlos 

Scannone: uma aproximação filosófico-teológica sobre o pensamento latino-americano. 

A obra conta com a contribuição de vários pensadores internacionais. Além dos 

professores do departamento de filosofia que foram citados, também há um capítulo 

escrito pelo professor Élio Gasda do departamento de teologia da FAJE.  

O Programa de Pós-graduação em Filosofia da FAJE passa por um momento 

delicado. O corte de bolsas da CAPES dificulta o ingresso de discentes que não possuem 

condições financeiras para arcar com as despesas do curso. Também temos assistido a 

uma diminuição do número de candidatos que se submetem ao processo seletivo.  

Por outro lado, há um empenho por parte dos docentes para se adequarem às 

exigências da avaliação. Para isso é necessário, entre outras coisas, que todos os 

professores do quadro permanente possuam publicações qualificadas em extratos 

superiores. Importante mencionar que desde 2018, no questionário enviado anualmente 

aos egressos, mais de 90% deles, consideram o mestrado em Filosofia como excelente ou 

muito bom. 

Dentre os principais desafios do Programa, destaca-se a necessidade de aumentar 

nota da avaliação junto à CAPES, e, principalmente, aumentar o número de alunos na 

pós-graduação. Grande empenho de todos os professores em melhorar a nota da avaliação 

do programa para o atual período avaliativo de 2017-2020. O problema nas avaliações da 

CAPES é o baixo índice de publicação dos professores da pós-graduação. É preciso 

melhorar as publicações e a participação em atividades, especialmente, internacionais.  

A Professora Cláudia de Oliveira fez parte da chapa vencedora da nova direção 

da ANPOF (Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia para o biênio 2021-

2022. Ela compõe a diretoria no cargo de Tesoureira Adjunta. 

5. Departamento de Teologia 

Departamento 

O Departamento sofreu um forte impacto com a declaração da pandemia em 

11/03. Apesar dos transtornos previsíveis, a passagem do regime presencial para o regime 

de acesso remoto síncrono aconteceu de imediato. Assim, os calendários dos cursos e dos 

programas não foram prejudicados. A TI da FAJE ofereceu cursos de capacitação para o 

corpo docente. A plataforma Big Blue, usada no primeiro semestre, foi substituída pela 

Teams, no segundo semestre. O corpo docente e discente foi se adaptando, pouco a pouco, 

à nova realidade, buscando resolver, na medida do possível, os vários problemas. Por 

parte do corpo discente, foram recorrentes as reclamações quanto à qualidade ruim da 



internet em suas residências. As reuniões dos professores do quadro também passaram a 

ser por acesso remoto. 

O Prof. Paulo César Barros, após vários anos de colaboração, foi desligado do 

Departamento por ter recebido uma nova missão.  

Foi constituída uma comissão para elaborar um Festschrift para o Prof. Dr. Johan 

Konings que, em 2021, completará 80 anos de idade. A pedido do homenageado, o tema 

de fundo será a educação. O Prof. Dr. Sinivaldo Tavares coordenará a comissão de 

redação. As Edições Loyola se prontificaram a publicar o texto em forma impressa e e-

book.  

O Prof. Dr. Luiz Carlos Sureki pediu um ano de afastamento para se dedicar ao 

doutorado em filosofia, com a perspectiva de se desligar do Departamento e se vincular 

ao Departamento de Filosofia da FAJE. Permanecerá durante um ano na UNISINOS, em 

São Leopoldo-RS, onde deverá obter o título acadêmico. 

Com a aprovação do novo Estatuto do Magistério Superior da FAJE, o corpo 

docente deverá se adequar às novas exigências.  

Graduação 

Foi significativa a quantidade de alunos estrangeiros que ingressaram no curso de 

teologia, bem como de não católicos. A diversidade cultural e religiosa enriquece a 

reflexão teológica e descortina novos horizontes. Entretanto, levanta o desafio de se 

pensar novas metodologias e didáticas de ensino e aprendizagem. 

A pandemia gerou enormes transtornos na execução dos estágios supervisionados 

obrigatórios, exigindo que o regime presencial desse lugar ao regime online. Após um 

período de incertezas, todos os alunos e alunas conseguiram se adaptar ao novo sistema. 

Igualmente, o programa de acompanhamento de estudos viu-se forçado a adotar o 

regime online. Nesse caso, os transtornos foram rapidamente contornados. 

A cerimônia de formatura e colação de grau aconteceu com a presença restrita aos 

formandos/as e aos professores estritamente necessários para o evento, seguindo as 

orientações do comitê Covid-FAJE. A transmissão pela internet permitiu que um número 

grande de pessoas, no Brasil e no exterior, acompanhasse a transmissão. Por motivos de 

praticidade, a data da formatura da teologia coincidiu com a da filosofia.  

Foram dados passos significativos para a criação de um curso EaD de teologia. 

Tem-se o propósito de oferecer algo que seja diferencial, em relação aos cursos já 

existentes. O padrão FAJE deverá ser garantido! 

Pós-Graduação 



O processo seletivo para novos ingressantes no segundo semestre foi mantido, 

apesar da pandemia. A única adaptação consistiu em transferir as provas para a primeira 

semana de agosto.  

A oferta de bolsas de estudos (mestrado e doutorado) passou por um período de 

insegurança devido à política educacional errática do Governo Federal. Nutrimos a 

esperança de que nosso programa não seja demasiadamente prejudicado.  

O Prof. Dr. Eugenio Rivas substituiu o Prof. Dr. Élio Estanislau Gasda na função 

de coordenador do Programa.  

O Prof. Dr. Washington Paranhos substituiu o Prof. Dr. Luiz Carlos Sureki na 

função de coordenador adjunto. 

Foi feito um ingente esforço para se criar uma rede entre os egressos, exigência 

da CAPES. Um desafio consistiu em manter atualizado o cadastro de contatos, já que as 

mudanças de e-mails e números de celulares não são comunicadas à secretaria do curso, 

como se deseja.  

Fixou-se para março/2021 a conclusão do Minter FATEO-FAJE. Começaram a 

ser feitas sondagens para verificar que instituições teológicas desejariam promover um 

Minter com o nosso programa. A direção da FACASC (Faculdade Católica de Santa 

Catarina) mostrou-se interessada. Informalmente, havíamos proposto um Minter à 

Faculdade Católica de Fortaleza.  

A equipe editorial da Perspectiva Teológica não mediu esforços para se adequar 

às exigências do Scielo, em termos de diversificação das línguas (com preferência para o 

inglês), a quantidade anual de artigos, a internacionalização do comitê científico e 

avaliadores. A revista foi passou a fazer parte deste importante indexador da América 

Latina, sendo a primeira revista da área a conseguir.  

Faculdade de Teologia-CES 

Em 12/12, a Congregação para a Educação Católica aprovou o pedido de 

agregação do Instituto Teológico de Santa Catarina ao CES. Com isso, poderão oferecer, 

além do diploma de bacharelado em Teologia, também, o de mestrado, como 

reconhecimento pontifício. 

A mesma Congregação concedeu o nihil obstat para que o Prof. Dr. Élio 

Estanislau Gasda fosse promovido ao grau de professor titular. 

O processo de adequação do curso de teologia às exigências da Veritatis Gaudium 

teve bom êxito com a compreensão dos alunos do que era pedido e da disposição para 

trilhar o caminho proposto.  



Nossa participação na COCTI (Conferência das Instituições Católicas de 

Teologia) tem-nos permitido entrar no espírito do documento papal, de modo especial, 

em colaboração com outras instituições católicas latino-americanas de teologia. 

Os alunos do ITESC fizeram os exames compreensivos que lhes permitem ter o 

diploma de bacharelado eclesiástico. Os alunos do Seminário de Mariana, por sua vez, 

não se apresentaram para esse exame. 

6. Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa – CCPGP 

A Coordenação Central da Pós-Graduação da FAJE empenhou-se, em 2020, no 

acompanhamento das seguintes atividades:  

1. Preenchimento, no início do ano, do Coleta Sucupira dos dois Programas de 

Pós-Graduação da Faculdade, verificando, no final do envio por parte dos Coordenadores, 

se tudo estava conforme as normas da CAPES, para, em seguida, proceder ao envio final 

dos dados, através da Plataforma Sucupira; 

 2. Inserção, correção e reenvio de dados correspondentes aos anos 2017, 2018 e 

2019, realizados no segundo semestre, com as respectivas comprovações dos PDF de 

livros e PPTs de atividades técnicas; 

3. Acompanhamento da situação das bolsas do PROEX e da FAPEMIG. Além de 

acompanhar a secretaria da coordenação da Pós nesse processo, a Coordenação Central, 

deve também estar atenta a envio de documentos, sobretudo da FAPEMIG. Infelizmente, 

as bolsas do PROSUP, concedidas ao PPG de Filosofia, como as bolsas Reitoria, foram 

retiradas do Programa, por causa da nova política da Capes, que só concede bolsas para 

Programas com notas superiores a 4; 

4. Acompanhamento, enquanto representante institucional do PIBIC, dos editais, 

dos seminários de início e de conclusão do PIBIC, e do processo de inserção dos bolsistas 

nas respectivas plataformas (CNPq e FAPEMIG). Acompanhamento e inserção de dados 

de projeto de bolsas PIBIC do CNPq. Graças a esse esforço, a Faculdade foi contemplada, 

em 2020, com cinco bolsas; 

5. Acompanhamento da renovação de convênios internacionais de cooperação. 

Em 2020 foram renovados os convênios com o Pontifício Instituto Oriental, a KU Leuven, 

o Centre Sèvres e a Pontificia Universidad Católica de Chile; 

6. Organização do primeiro encontro dos Egressos da pós-graduação, realizado no 

final de 2020, com participação de um bom número de egressos da filosofia e da teologia; 

7. Organização, junto com os coordenadores dos dois Programas, e representantes 

dos estudantes, do II Encontro de Pesquisa da FAJE, realizado no segundo semestre, com 

boa participação de estudantes; 



8. Reunião com os líderes dos grupos de pesquisa dos dois programas, para 

conhecimento mútuo e levantamento de sugestão de como promover mais atividades em 

conjunto. 

7. Coordenação Central de Extensão Universitária 

I. Cursos de pós-graduação (educação continuada) 

OFERTA DE CURSOS ATÉ 2020/2 - A PARTIR DE 2010 

CURSO PROCESSO 

SELETIVO 

MATRICULA

DOS 

ATUAL Concluíram 

certificados 

2020.2/2021.2 Especialização 

Juventude 4 

57 56 56  

2020.1/2021.1 Especialização 

Espiritualidade 4 

26 25 25  

2020.1/2021.1 Especialização 

Liturgia 2 

27 31 27  

2019.2/2020.2 Atualização 

Cidadãos para o Mundo EaD (RJE) 

94 93 93  

2019.2/2020.2 Especialização 

Pastoral 3 

22 22 21  

2019.2 Atualização Filosofia e 

Existência / Loyola 

9 9  7 

2019.1/2020.1 Aperfeiçoamento 

Teologia 1 / Loyola  

14 14 11  

2019.1/2020.1 Aperf. Teologia 

Cristã Contemporânea 2 / Loyola  

27 27 22  

2019.1 Atualização Filosofia: 

Racionalidade e Tolerância / 

Loyola 

10 10  5 

2018.2/2019.2 Especialização 

Juventude 3 

47 42 32  



2018.2 Atualização Literaturas de 

Língua Portuguesa / Loyola 

10 10  10 

2018.2 Atualização Filosofia: A 

história de um desejo / Loyola 

35 35  18 

2018.2 Atualização Evangelização 

e Pastoral 2 / Loyola 

- - - - 

2018.1/2019.2 Especialização 

Espiritualidade 3 

39 31 23  

2018.1/2019.1 Especialização 

Pastoral 2 

18 18  17 

2018.1/2019.1 Especialização 

Liturgia 1  

30 28  24 

2018.1/2019.1 Aperf. Teologia 

Cristã Contemporânea 1 / Loyola  

14 14  14 

2018.1 Atualização Literatura 

Ocidental – Textos Fund. / Loyola  

6 6  4 

2018.1 Atualização Fontes 

Fundacionais SJ 

- - - - 

2018.1 Atualização Filosofia e a 

Condição Humana / Loyola 

24 24  18 

2017.2 Atualização Evangelização 

e Pastoral 1  

41 41  36 

2017.1/2018.1 Especialização 

Pastoral 1  

23 21  15 

2017.1/2018.1 Especialização 

Juventude 2 

36 36  28 

2017.1/2017.2 Atualização 

Filosofia e Humanidades / Loyola  

45 38  28 



2017.1 Atualização Ensino 

Religioso Escolar / Loyola 

- - - - 

2017.1 / 2019.2 Especialização 

Teologia Loyola 

26 26  20 

2016.1/2017.2 Especialização 

Espiritualidade 2  

51 45  27 

2016.1/2016.2 Atualização 

Iniciação à Mística... / Loyola  

53 53  41 

2016.1 / 2018.2 Especialização 

Teologia Loyola 

18 18  18 

2015.1/2016.2 Atualização 

Liturgia e Sacramentos... / Loyola  

32 32  28 

2015.1 a 2016.2 Especialização 

Juventude 1  

61 50  45 

2014.1/2015.2 Especialização 

Espiritualidade 1  

45 45  33 

2010.1 / 2017.2 Especialização 

Teologia Loyola  

144 144  100 

TOTAL 1084 1044 310 536 

VERMELHO são cursos finalizados.    

AZUL em fase de finalização. 

ROXO não aconteceu / não teve procura / não fechou turma 

 
 
 

Comparativo curso de educação continuada (pós) 
 

TABELA 1  |  Oferta de Cursos 
(considerando apenas o ano de abertura do curso) 

 



 

 

 

 

TABELA 2  |  MATRICULADOS INÍCIO DO CURSO X ATUAL  |  ANO LETIVO 2020 
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II. Atividades de extensão / Eventos 

COMPARATIVO 2015/20191 
 

ANO LETIVO 2015 
 

ÁREA OFERTA FREQUÊNCIA P/ 

ENCONTRO 

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Docentes da 

FAJE 

Docentes  

Externos 

Filosofia 11 + 13 = 24 201 + 348 = 549 81 + 142 = 223 6 + 10 = 16 9 + 8 = 17 

Teologia 5 + 5 = 10 552 + 274 = 826 340 + 222 = 562 5 + 7 = 10 3 + 2 = 5 

Interdisciplinar  7 + 9 = 16 186 + 49 = 235 62 + 31 = 93   

Eventos 15 + 12 = 27 1054 + 307 = 1361 729 + 307 = 1036   

Idiomas 5 + 3 = 8 55 + 23 = 78 78 5 + 3 = 8  

TOTAL 63 3.049 1.992 34 22 

 

 

ANO LETIVO 2016 
 

ÁREA OFERTA FREQUÊNCIA P/ 

ENCONTRO  

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Docentes da 

FAJE 

Docentes  

Externos 

Filosofia 15 + 10 = 25 344 + 180 = 524 137 + 141 = 278 10 + 13 = 23 11 + 3 = 13  

Teologia 4 + 7 = 11 683 + 694 = 1377 202 + 193 = 395 3 + 10 = 13 3 + 3 = 6 

Interdisciplinar 6 + 9 = 15 104 + 215  = 319 34 + 87 = 121   

Eventos  16 + 16 = 32 897 + 441 = 1338 668 + 441 = 1109   

Idiomas 4 + 4 = 8 50 + 36 = 86 86 4 + 4 = 8  

TOTAL 68 3.644 1.989 44 19 

 
 

ANO LETIVO 2017 
 

ÁREA OFERTA FREQUÊNCIA 

POR ENCONTRO  

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Docentes da 

FAJE 

Docentes  

Externos 

                                                           
1 ATENÇÃO: Os dados estão separados por semestre. Ex.: 5 + 7 = 12 (onde 5 é do 1º semestre, 7 do 2º e 12 o total do ano). 



Filosofia 14 + 20 = 34 334 + 464 = 798 243 + 256 = 499 7+ 7 = 14 9 + 13 = 22 

Teologia 5 + 8 = 13 701 + 516 = 1.217 226 + 183 = 409 3 + 4 = 7 3 + 4 = 7 

Interdisciplinar 14 + 17 = 31 379 + 158  = 537 202 + 140  = 342 6 + 5 = 11 8 + 12 = 20 

Eventos  5 + 8 = 13 533 + 493 = 1.026 287 + 493 = 780   

Idiomas 4 + 4 = 8 31 + 23 = 54 31 + 23 = 54 4 + 4 = 8  

TOTAL 99 3.632 2.084 40 49 

 
 

ANO LETIVO 2018 
 

ÁREA OFERTA FREQUÊNCIA 

POR ENCONTRO  

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Docentes da 

FAJE 

Docentes  

Externos 

Filosofia 12 + 13 = 25 550 + 193 = 743 535 + 120 = 655   

Teologia  5 + 9 = 14 664 + 547 = 1.211 293 + 275 = 568   

Interdisciplinar 11 + 11 = 22 331 + 170  = 501 171 + 111  = 282   

Eventos  8 + 3 = 11 511 + 98 = 609 511 + 98 = 609   

Idiomas 3 + 2 = 5 41 + 14 = 55 41 + 14 = 55   

TOTAL 77 2.510 2.169   

 
 

ANO LETIVO 2019 
 

ÁREA ATIVIDADES 

EFETIVADAS 

FREQUÊNCIA 

POR ENCONTRO  

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Docentes da 

FAJE 

Docentes  

Externos 

Filosofia 11 + 12 = 23 277 + 186 = 463 232 + 128 = 360   

Teologia  4 + 11 = 15 301 + 690 = 991 171 + 226 = 397   

Interdisciplinar 9 + 7 = 16 299 + 285  = 584 188 + 151  = 336   

Eventos  6 + 10 = 16 494 + 991 = 1485 322 + 898 = 1220   

Idiomas 3 + 0 = 3 19 + 0 = 19 19 + 0 = 19   



TOTAL 73 3.542 2.332   

 
 

ANO LETIVO 2020 
 

OFERTA DE ATIVIDADES 
TIPO ATIVIDADES 

OFERTADAS 

CANCELADAS 

COVID 

ATIVIDADES 

PRESENCIAIS  

ATIVIDADES 

ONLINE 

Minicursos / Cursos 25 13 4 6 

Eventos  34 7 1 26 

Idiomas 8 4 4 

>> Começou presencial e terminou online 

TOTAL 67 24 5 36 

 
 
 
 
 

PÚBLICO 
TIPO INSCRITOS FREQUENTES ou 

VIEWS YOUTUBE*** 

PARTICIPAÇÃO 

POR DIA 

MÉDIA DE 

PÚBLICO 

Minicursos / Cursos 652 1049* 684 527 

CITEP 84  61 61 61** 

Eventos  3304 63860 3304 3304 

Idiomas   37 37 37 37 

TOTAL 4.077 65.007 4.086 3.929 

           * Apenas 4 atividades foram transmitidas pelo Youtube. As demais aconteceram ou presencialmente ou pelo TEAMS. 
           ** Alunos que finalizaram 2020 no CITEP. 
           *** ATENÇÃO – Dados de visualização coletados do youtube em 23/11/2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA 2  |  Oferta de Atividades 

 

 

 

 
TABELA 3  |  Modalidade de oferta em 2020 com a pandemia 
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TABELA 4  |  Frequência nas Atividades 
(por dia no curso / evento) 

 

 

 
 

TABELA 5  |  Inscritos nas Atividades 
(por média de participação / dia) 
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III. Convênios e parcerias 

Emissão de certificados 

Os convênios foram todos revisados em 2016. 8 (oito) foram encerrados, 5 

(cinco) refeitos e 6 (seis) adicionados. Não há registro de novos convênios assinados em 

2020. 

I. Convênios assinados até 2015  

(cf. encontrei no Ano Acadêmico 2016 – CORTADOS: convênio rescindidos) 

1. ANEAS - Anchietanum 

2. ANEAS - Campinas 

3. ANEAS - Vila Kostka / Indaiatuba-SP 

4. Associação Escola Teológica para Cristãos Leigos / Maringá-PR 

5. CEDIC - Colatina/ES 

6. CEI / Rio de Janeiro-RJ 

7. Centro Loyola BH 

8. Centro Loyola Goiânia 

9. Centro Missionário PIME / Macapá-AP 

10. Nova Jerusalém 

11. Paróquia de Capim Grosso / Capim Grosso-BA 

12. Paróquia S. Gonçalo do Amarante / Caém-BA 

13. Paulinas BH 

II. Convênios ativos até 2020/2 

Assessoria do setor ADM / Jurídico da FAJE 

1. Centro Loyola BH  

Cursos de extensão e PGLS Teologia 

EM PROCESSO 

2. Diocese de Itabira/Cel. Fabriciano  

Escola de Catequese 

Assinado em 03/10/2016 

3. Paulinas BH 

Cursos EaD Bíblia em Comunidade 

Assinado em 18/08/2016 

4. Comunidade Vocacional Pedro Claver / Fortaleza-CE 

Cursos de Extensão / Escola de Assessoria de Juventude 

Assinado em 31/03/2016 

5. Paróquia N. Sra. da Assunção / Anchieta-ES 

Cursos de Extensão: Teologia Pastoral e Curso de Verão / Inverno 

Assinado em 14/06/2016 



6. Mitra Diocesana de Colatina / Paróquia São João Batista  

Extensão: Curso de Iniciação Teológica 

Assinado em 22/02/2017 

7. Mitra Diocesana de Colatina 

Extensão: Escola Catequética da Diocese de Colatina/ES 

Assinado em 13/11/2017 

8. ANEAS / Vila Kostka / Indaiatuba-SP 

Cursos de Extensão em FILO e TEO 

Assinado em 08/07/2016 

9. ANEAS / Anchietanum 

Cursos de Extensão 

Assinado em 05/07/2016 (aditivo em 24/08/2019) 

10. ANEAS / Anchietanum 

PGLS Juventude 

Assinado em 15/01/2015 

11. Arquidiocese de BH / Vicariato para a Ação Social 

Curso de Extensão “Educação popular em Direitos Humanos” 

Assinado em 01/10/2016 

12. ABAC / Século XXI – Valinhos-SP 

Cursos de Extensão: 1) Vida Consagrada; 2) Laudato Si’ 

Assinado em 10/08/2016 

13. Associação Escola Teológica para Cristãos Leigos / Maringá-PR 

Cursos de Teologia para Leigos - EXTENSÃO 

Assinado em 13/11/2017 

14. Celebra Rede de Animação Litúrgica / Belo Horizonte-MG 

PGLS Liturgia Cristã 

Assinado em 27/08/2019 

15. Paróquia Santo Antônio / Belo Horizonte-MG 

Escola Diocesana de Atualização Catequética - EXTENSÃO 

Assinado em 28/08/2019 

 
 

III. Certificados emitidos de Extensão e Eventos2 
 

 2015 2016 2017 20183 2019 2020 

FAJE 948 672 1169 1347 1722  

CONVENIADAS 626 409 534 321 273  

                                                           
2 Levantamento de 2020 ainda em aberto. 
3 A partir de 2018/2 começamos com o benefício PACOTE NÚCLEO. 



TOTAL 1574 1081 1703 1668 1995  

              

TABELA 6  |  Emissão de CERTIFICADOS 

 

- Média 2015 – 1574/12= 131x9= 1179  (em 2015 emitimos gratuitamente mais de 500 

certificados) 

 

IV. Adesão “Pacote Núcleo” 
 

 20184 20195 2020 

Semestre 1 - 80 0 

Semestre 2 57 77 0 

TOTAL 57 157 0 

* Não tivemos Pacote NEE 2020 por causa da pandemia. 

 
TABELA 7  |  Inscritos no Pacote Núcleo 

 

                                                           
4 2018/2 – VALOR do pacote foi de R$ 50 (arrecadação em 2018 – R$ 2.850) 
5 2019/1 e 2 – VALOR do pacote foi de R$ 55 (arrecadação em 2019 – R$ 8.635) 
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IV. Financeiro 

DADOS INFORMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

EM JAN/2016 considerando até DEZ/2017   

*2018 ATÉ SET com PROJEÇÃO para 12 meses 

 

CONSOLIDADO FINANCEIRO DO NÚCLEO 

ESTUDO ENCAMINHADO COM A ADMINISTRAÇÃO DA FAJE (EDNA) 

ANO ENTRADAS SAÍDAS APURADO 
% ANO 

ANTERIOR 

% EM RELAÇÃO 

A 2015 

2015 + R$ 257.541,38 - R$ 219.260,38 + R$ 38.281,00 - - 

2016 + R$ 414.662,53 - R$ 304.339,98 + R$ 110.322,55 +188,19% +188,19% 

2017 + R$ 522.190,57 - R$ 418.155,16 + R$ 104.035,41 -5,69% +171,76% 

2018* + R$ 813.394,65 - R$ 419.788,60 + R$ 393.606,05 +278,33% +928,20% 

2019      

2020      

  

MÉDIA DE CRESCIMENTO ESPERADO PARA 2019: 153,61% 
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TABELA 7 – CRESCIMENTO 2015 A 2018 
 

 
 

TABELA 8 – CRESCIMENTO COMPARADO COM 2015 
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8. Diretoria Administrativa 

A partir de novembro de 2014 deu-se início ao Projeto Sinergia proposto para 

todas as obras da Província, com intuito de unificar os processos comtemplados no 

sistema TOTVS utilizados pelas mantenedoras e suas filiais, com a possibilidade de 

migrarmos para a mantenedora ANEAS, onde se concentram as obras dos principais 

colégios da região Sudeste. Percebemos que as atividades não condiziam com a nossa 

realidade pois nossos processos são bem diferentes dos colégios. Diante desse cenário foi 

sugerido que fôssemos para uma mantenedora que possuísse educação superior. Essa 

solicitação foi analisada e aprovada pelo Provincial. 

Então a partir de outubro de 2019 iniciamos o levantamento dos processos 

administrativos, acadêmicos, biblioteca e tecnológicos para a migração de dados e futura 

incorporação da AJEAS para ASAV. 

Essa mudança trouxe um avanço e crescimento no desenvolvimento das atividades 

executadas pelos colaboradores, além de utilizarmos a maioria dos programas que a 

TOTVS oferece, que antes não eram utilizados. Com isso, temos uma interação entre os 

setores, com a circulação das informações e buscas automáticas entre eles, reduzindo 

trabalhos manuais e retrabalhos.  

Diante desse cenário apresento as melhorias, aperfeiçoamento e crescimento que 

obtivemos com essa migração nos setores administrativos. 

Tecnologia da Informação 

 Foi realizado o “Moving” de dados: transferência dos dados nos servidores da FAJE 

para o Datacenter em São Leopoldo; 

 Os sistemas da TOTVS estão interligados, conversam entre si; 

 Suporte de toda a equipe da TI especializada nos vários segmentos coorporativos da 

FAJE; 

 Link principal de Internet teve sua velocidade duplicada mediante negociação de 

contratos sem custos; 

 Link de contingência de internet foi substituído por um link de velocidade superior e 

custo inferior; 

 Equipamentos de segurança e distribuição da rede wireless foram adquiridos para e 

implementados em 2020, reorganizando a rede com distribuição e atualizações e 

antivírus por servidor, além de toda a reorganização da rede; 

 Criação de servidores virtualizados para garantia de segurança e melhor otimização 

dos servidores; 

 Análise para mudanças do Moodle, ferramenta de apoio a Professores, para 

customização integrada ao TOTVS, no qual será denominado AVA (Ambiente Virtual 

de Aprendizagem); 



 Implantação do Microsoft Office 365 com a utilização da ferramenta TEAMS para 

melhor interação entre alunos e professores para utilização nas aulas online;  

 Implantação do AVA, que é uma plataforma evoluída da ferramenta Moodle; 

 Aumento da velocidade do link de Internet de backup;  

 Troca dos equipamentos da rede Wireless;  

 Implantação de novos equipamentos de segurança: Firewall;  

 Implementada nova política de segurança nas contas dos usuários;  

 Implantação de novos servidores de serviços para melhoria da rede wireless e de 

segurança dos usuários, além de servidores com serviços de contingência;  

 Transferência de sites para uma nova hospedagem visando uma melhor garantia de 

funcionamento dos mesmos;  

 Troca da ferramenta de Marketing por e-mail;  

 Implantação de novo sistema de gerenciamento de Eventos;  

 Ampliação do circuito de CFTV;  

 Melhoria na documentação do cabeamento estruturado;  

 Aquisição de equipamentos de videoconferência;  

 Ajustes do Contrato Microsoft para melhor gerenciamento junto a Província, trazendo 

uma redução no custo, já que o valor anual está inserido no pagamento mensal para 

atendimento da TI à estrutura da FAJE;  

 Atualização constante do parque de computadores;  

 Melhoria no processo de acesso a VPN para os usuários com acesso a CAPES; 

 Hospedagens dos sites da FAJE, como Pe. Libanio, as Revistas, Pe. Vaz, Simpósio. 

Quanto ao site da Faculdade Jesuíta está sendo estudada sua hospedagem no 

servidor da ASAV, que por enquanto, ainda está hospedado no servidor da FAJE.  

Futuro 

O setor poderia ter uma maior interação dando um suporte nas transmissões das 

lives que são elaboradas pelo NEE, já que possui profissional capacitado para que essa 

transmissão seja feita com sucesso. 

Outra demanda que está surgindo, é em relação às transmissões de eventos online, 

que a partir das mudanças que surgiram com a pandemia irão se tornar muito mais 

frequentes. 

Precisamos remodelar o setor para conseguir colaborar e atender às diversas 

mudanças que estão surgindo nesse novo cenário que estamos vivendo.  

Departamento Pessoal 

A partir dessa integração houve uma mudança no controle dos pagamentos dos 

professores. Antes o processo era feito manualmente com possibilidade de risco do que 

era cadastrado com a realidade dada. A partir dessa mudança o sistema busca no cadastro 



acadêmico o que foi registrado na grade curricular das disciplinas dadas pelos professores. 

Dessa forma o DP passa a ter automaticamente as informações básicas de cálculo da folha 

de pagamento. Além de uma maior segurança dos dados acabou o retrabalho trazendo 

agilidade e segurança nas informações que passam a ser monitoradas via sistema. Agora 

o controle é feito pela efetividade, sendo o cálculo feito de acordo com o que está 

cadastrado na grade curricular do curso. 

Outra melhoria foi o controle das marcações do ponto dos colaboradores. O 

sistema capta as marcações que podem ser acompanhadas pelo DP em tempo real e 

transportados para cálculo na folha de pagamento, sem que seja necessário lançamento 

manual da quantidade das horas trabalhadas. 

Todo o processo de cálculo rescisório, informações para os órgãos 

governamentais, como RAIS, DIRF, Declaração de Rendimentos são feitos 

automaticamente pelo sistema TOTVS. 

A equipe da ASAV assessora nas dúvidas que surgem realizando os ajustes e 

correções das inconsistências levantadas. 

Outro elemento positivo foi a integração automática para o sistema contábil e 

financeiro da folha de pagamento, eliminando os lançamentos manuais. Esse processo 

reduziu muito o trabalho que antes era executado. 

Tivemos a inovação em relação às solicitações de férias e pagamento antecipado 

do 13º salário, além das marcações do ponto, que antes eram feitas pessoalmente para o 

DP. Esse processo é concluído através de aprovação do superior. 

Futuro 

Temos ainda que implementar processos de Avaliação e Desempenho e estudar a 

viabilidade da implantação do Plano de Cargos e Salários, que, na maioria das vezes, 

passa a não ser viável para a instituição, já que gera ajustes que muitas vezes não ela não 

tem condições de arcar devido à sua realidade orçamentária. Corre-se o risco de gerar 

uma expectativa nos colaboradores ao não conseguir colocar em prática tal plano. É 

preciso repensar essa ação antes de iniciar esse processo. 

É possível promover cursos voltados para todos os setores como Administração 

do Tempo e outros que possam ser voltados para o crescimento coletivo. 

Antes de iniciar o processo de levantamento de Cargos e Salários, a administração 

propõe que se faça uma conversa com cada colaborador para saber como ele se sente 

dentro da instituição, o que ele propõe de mudanças nas atividades desempenhadas, o que 

pode contribuir para seu próprio crescimento e da instituição. 

O cálculo de RPA será feito pelo setor financeiro, não sendo mais de 

responsabilidade do DP. 



Tesouraria – Contas a Receber e a Pagar 

Houve uma grande mudança nos processos operados pelo setor a partir da 

utilização do sistema TOTVS. 

O Contas a Receber, que é alimentado principalmente pelo recebimento das 

mensalidades, passou a ter origem através do sistema educacional. As gerações das 

boletas são feitas automaticamente pelo cadastro dos valores de créditos para cada curso 

e o cadastro das disciplinas através das matrículas realizadas pelos alunos, com o 

acompanhamento das secretarias. 

Por enquanto o sistema de lançamento das bolsas de estudos ainda está sendo feito 

manualmente. 

Houve um grande avanço na emissão dos boletos, que antes demorava para ser 

liberada para envio aos alunos e agora é emitida online, em tempo real. 

Outro processo de mudança foi a geração de boletas para as congregações, onde é 

emitido um único documento no valor total das mensalidades dos alunos, evitando a 

emissão individual de cada matrícula. Existe o trabalho manual do cadastro dos alunos 

pertencentes às Congregações, para que esse boleto possa ser emitido, além do envio por 

e-mail, também manual, para cada responsável financeiro. 

Foi implementada a emissão de boletos para recebimento dos prestadores de 

serviços, contratos de aluguel do auditório, hospedagens e revistas avulsas, eliminando o 

recebimento no Caixa. 

Outro grande avanço que ocorreu foi o cancelamento do sistema Evento 

Dinâmico, utilizado para inscrição e pagamento por boleto, sendo alterado para o sistema 

Sympla, que faz o controle das inscrições e recebimentos, transferindo para a conta 

corrente o valor recebido por cada evento do NEE. O custo benefício está valendo a 

tranquilidade que se tem em não receber reclamações diversas, principalmente no que diz 

respeito às divergências de emissão de boletos. 

Foi implantando o módulo de Caixa, sendo que todos os movimentos lançados 

pelo Caixa já são registrados na Contabilidade, gerando relatório via sistema TOTVS. 

Futuro 

A alimentação do sistema financeiro é feita automaticamente pelo sistema 

utilizado pelo setor Social, já que esse sistema possuiu todas as informações e controles 

precisos das modalidades de bolsas de estudos. Essa mudança evitará retrabalho na 

alimentação do sistema de contas a receber e possíveis enganos enquanto cadastro 

manual. 

O controle via sistema para alimentar o Mapa de Monitoramento das concessões 

de Bolsas de Estudos com a busca dos valores dos créditos feitos pelos alunos 



Implementar a emissão de boletos para os assinantes das Revistas, evitando a não 

identificação dos depósitos em conta corrente e recebimentos em cheques vindos pelos 

correios. Terá que ser revisto ou mesmo feito novamente o cadastro dos assinantes para 

que o boleto seja emitido.  

Implantação de recebimento das atividades desenvolvidas pela FAJE através de 

cartão de crédito, já que atualmente é difícil a transação em dinheiro. Com isso evita-se a 

movimentação de dinheiro no Caixa. 

Integração de taxas diversas, estacionamento e multas da biblioteca com o 

contrato financeiro, onde o valor a ser pago passará a ser registrado em boleto evitando 

entradas diárias em Caixa.  

Esse processo ainda não está funcionando devido a interrupção da pandemia.  

Contas a pagar 

O sistema de contas a pagar é registrado pelos lançamentos feitos por 

competência, sendo que as despesas executadas passam a ser registradas na data da 

operação e integrada na Contabilidade. 

Com as modificações implementadas pela ASAV iniciou-se em março de 2020 o 

novo processo de contas a pagar. 

Devido a pandemia houve um atraso na continuidade da implementação do 

processo de requisições que dificultou o desenvolvimento e aprendizado dos 

colaboradores na utilização das novas ferramentas.  

O sistema passará a ser referência para liberação das solicitações das compras que 

serão vinculadas ao orçamento feito pelos Centros de Custos dentro da natureza 

orçamentária. 

Com a implementação desses processos será possível o acompanhamento real do 

que foi orçado com o que está sendo realizado, dando oportunidade de controlar as 

solicitações das despesas por centros de custos, possibilitando aprovações e/ou 

reprovações das demandas apresentadas. Irá facilitar a construção do orçamento anual. 

Futuro 

Os responsáveis pelos setores terão a informação dos valores aprovados em 

orçamento e ficarão com o encargo de aprovar as despesas necessárias para o seu setor 

tendo o controle dos gastos e saldos orçamentários. 

Para que isso possa fluir é preciso registrar adequadamente as despesas em seus 

devidos Centros de Custos. 

 



Outro processo que falta implementar é o controle patrimonial, mas para isso a 

Faculdade depende da ASAV para iniciar esse procedimento. A ASAV também não tem 

esse processo implementado ainda. O custo é alto. 

Com todas as mudanças introduzidas no setor consegue-se manter as informações 

em tempo real, proporcionando a integração contábil dos lançamentos, dessa forma não 

há mais atrasos que impeçam a contabilidade de estar em dia. 

Mesmo com todo o suporte e atenção dispensada pela equipe da ASAV ainda 

existem dificuldades no desenvolvimento do sistema TOTVS, já que a capacitação foi 

interrompida devido a pandemia. 

Outro ponto a observar é o avanço junto à Província com a parceria para 

implementar o processo de Captação de Recursos, mas o encaminhamento desse 

processo, em implementação, conforme mencionado na reunião orçamentária. 

9. Setor de comunicação 

O ano de 2020 foi, em função da pandemia do coronavírus, um período atípico 

que resultou em mudanças significativas na rotina dos vários setores da instituição, entre 

eles, o setor de Comunicação Integrada. A equipe executou suas atividades, em grande 

parte do tempo – entre meados de março e dezembro – em regime de home-office sendo 

que, no segundo semestre, a equipe se revezou em atividades presenciais na FAJE. 

Podemos destacar, dentre nossas atividades e realizações: 

 

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO 

DE MATERIAL DE 

DIVULGAÇÃO DIGITAL 

Banners, posts (flyer digital) de eventos do Núcleo de extensão, 

Colóquios, Seminários, LIVES no Youtube etc: 30 conjuntos  

Cartões e convites: 6 

 

ASSESSORIA DE 

IMPRENSA 

 

 

 

 

 

Cobertura fotográfica de atividades / eventos:  

- atividades de extensão em janeiro, 

- Fórum Pensar a mulher (março)  

Produção de textos para o portal “Jesuítas”e para o boletim 

“Breves” 

Contato com Assessoria de Imprensa da Arquidiocese de BH e 

do Regional Leste II da CNBB para divulgação de atividades. 

Produção de textos (notícias) para site:  

69 notícias publicadas no site oficial  



 

 

 

 

 

MARKETING DIGITAL /  

REDES SOCIAIS 

 

 

 

 

  

Produção de textos e fotos para publicação nas redes sociais – 

Facebook e instagram:  

269 publicações no Facebook 

167 publicações no Instagram 

Gestão de posts patrocinados no Facebook: 

- Faje Escola (21 de maio) – 7.550 pessoas alcançadas e 437 

engajamentos 

- Pensadores brasileiros (28 de maio) – 19.442pessoas 

alcançadas e 1429 engajamentos 

- Tecendo redes (6 de junho) – 27.824 pessoas alcançadas e 

3.460 engajamentos  

- XII Colóquio Vaziano (21 de julho) – 9835 pessoas alcançadas 

e 1.200 engajamentos 

Contratação da Plataforma DINAMIZE para as ações de 

produção e divulgação de e-mail marketing: 54 e-mails MKT 

criados e enviados aos mailings, entre julho de dezembro 

Roteirização, produção e apresentação da LIVE  “CONEXÃO 

FAJE”, por Graziela Cruz, realizada em duas edições, voltada 

para a comunidade acadêmica 

 

Apoio na mediação de Lives realizadas pelo canal do Youtube 

(Graziela), e na mediação dos chats (toda a equipe) 

Atualização e manutenção do Mailing, com categorização por 

áreas de interesse                                                                       



 

COMUNICAÇÃO 

AUDIOVISUAL 

 

Gravação e edição de vídeos para divulgação no facebook: 

- Perspectiva Teológica: Pe. Vitório, Pe. Francys, Prof. Aíla 

Pinheiro);  

 

- Mensagem do reitor no início da quarentena (24 de março); 

mensagem do reitor para o Dia das mães e no Natal 

 

 

- Produção, gravação, edição e divulgação de série de vídeos 

diários para a Semana Santa, com professores da FAJE 

 

 

- Produção, edição e divulgação do vídeo “Unidos na FAJE, 

ainda que distantes” com participação de professores e 

funcionários (5 de maio) 

- Produção, edição e divulgação do “Momento de oração”, 

inicialmente em formato diário (entre 26 de abril e 11 de junho) 



e, a partir de 11 de junho, em formato semanal, aos domingos. 

Foram realizados, neste período, 75 vídeos, escritos e 

apresentados por Pe. Washington Paranhos SJ  

 

- Produção, edição e divulgação de 5 vídeos no período do 

Advento e Natal, com professores da FAJE 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

Produção da Newsletter mensal (Informativo digital) com 

envio para o mailing geral, totalizando cerca de 5.000 

contatos (janeiro a março / dezembro) 

Divulgação da “Palavra do Reitor”, mensalmente, para mailing 

da Comunidade Acadêmica e egressos 

Criação e divulgação de peças de divulgação da “Campanha 

FAJE Solidária”, voltada para a aquisição de cestas básicas para 

famílias necessitadas, no período da pandemia 

Participação de reuniões On-line com outros comunicadores 

das obras Jesuítas, para organização do Encontro da Província 

BRA (janeiro e fevereiro). O encontro foi cancelado. 

DINAMIZAÇÃO DA 

SEÇÃO “OPINIÃO” NO 

SITE DA FAJE 

Convite aos professores, edição, publicação e divulgação de 

artigos escritos por professores da FAJE. Foram produzidos 31 

artigos, entre abril e dezembro de 2020 

ANEXO 1 



 

COMUNICAÇÃO 

INTERNA 

Produção de comunicados sobre a pandemia e as adequações 

na instituição e envio à Comunidade Acadêmica, por listas de 

whatsapp e por e-mail; 

 

Produção de cartilhas e documentos de orientação sobre a 

pandemia – apoio ao Comitê Covid-19 

 

Produção e envio de circulares internas e comunicados 

AÇÕES DE APOIO  Apoio à Revista Perspectiva Teológica para a edição final e 

divulgação do vídeo sobre “Artigo científico de impacto” 

Apoio à Comissão Permanente de Avaliação (CPA) na 

elaboração dos questionários, na divulgação e mobilização do 

público interno 

Participação em reuniões da “Revolução Laudato Sí”, revisão e 

publicação de artigos; redação e divulgação de press-releases; 

alimentação da página do facebook (Graziela) 

CAMPANHA 

PUBLICITÁRIA DO 

VESTIBULAR 

Definição e aprovação de conceito, slogan e imagens, com 

reuniões com coordenadores, diretores e Agência de 

Publicidade; 

Criação da página do vestibular no site (com apoio da TI); 

Gestão das postagens patrocinadas no facebook e instagram; 

Período de divulgação: outubro a dezembro de 2020 



 
FAJE ON-LINE PROGRAMA NÓS HUMANOS: vídeos de formação em Filosofia, 

Teologia e áreas afins, com professores da FAJE, disponibilizados 

no canal da FAJE no Youtube: 

- Contato e agendamento com os professores para gravação  

- Gravação quinzenal dos vídeos, em formato de entrevista feita 

pela Coordenadora do setor de Comunicação, via plataforma 

on-line ZOOM:  11 vídeos realizados, a partir de julho de 2020 

(obs: foi realizado um vídeo, ainda em formato presencial, em 

março de 2020).  ANEXO 2 

- Edição dos vídeos e postagem no YouTube 

- Divulgação nas redes sociais (facebook e whatsapp) 

PODCASTS “PASSO A PENSAR” 

- Em 2020, o “Passo a pensar” passou à responsabilidade de 

Francys Silvestrini e Lucimara Trevisan 

Entre março e dezembro, foram produzidos 35 podcasts, 

disponibilizados na plataforma Soubdcloud e divulgados nas 

redes sociais e nas linhas de transmissão e grupos de whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

Artigos escritos por professores da FAJE e publicados no portal institucional 

 

 
 

 



 

 
 



Anexo 2 

Nós humanos - 2020 
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12/01/2021 
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Anexo 3 

 

Descrição de material de divulgação produzido pelo setor 
Institucional: 

Calendário 2021 

Convites de Formatura Filo e Teo 2020  

Apresentação da Formatura 2020 

Cartões de Natal Reitoria e DACP  

Newsletter 12/2020 – 1 

Festa de Santo Inácio – convite, flyer digital e e-mail 

Páscoa – flyer, e-mail e cartão FAJE, e DACP 

Capa Annales  

Totens – álcool em gel  

Comitê Covid-19 – Logo, 5 cartazes, 1 banner em lona, flyer 

Ação solidária – 3 folhetos, 2 banner em lona, 3 banner site, 3 e-mails 

CPA 2020 – flyer digital  

Graduação, Pós-Graduação, Especialização: 

PIBIC 2020 – flyer digital e banner site 

Doutorado Teologia – flyer digital, folder e banner site 

Mestrado Filosofia 2020 – flyer digital, folder e banner site 

Especialização Juventude: banner site e flyer digital 

Rematrícula – flyer digital, layout do webtop 

Extensão: 

Pacote de Extensão – cartaz e banner site 

Roda de Conversa 2020: Flyer digital, banner digital 

Seminário de Iniciação Científica: banner e flyer digital 1º e 2º semestre 

Colóquio Vaziano – banner site, convite, flyer digital e e-mail 

Curso Filosofia e Direito – Cartaz, banner  

Pensar a Mulher – banner site, flyer e e-mail 

Idiomas 2020 – cartaz, banner site e flyer digital 

Leitura Espiritual  - banner site 

Mini Colóquio – Banner site, flyer digital 

Prática Litúrgica – banner site, cartaz e flyer digital 

Pensadores Brasileiros – banner site, flyer digital e cartaz 

Pós Verdade - banner site, flyer digital e cartaz 

Tecendo redes – 7 banners site 

FAJE ESCOLA – Ciclo Filosófico – Banner site, flyer digital, e-mail  

Filmes para pensar, 3 banners e 3 flyers, Cartaz 

10. Biblioteca 

No final do ano de 2019, houve a mudança do sistema da Biblioteca: do Infoisis para o 

Pergamum. Tivemos, inicialmente, muitos problemas na migração dos dados do nosso 

acervo, que demandaram muita atenção das Bibliotecárias e auxiliares. 

Em 2020, seguimos acompanhando outras atividades: 



 De janeiro a março acompanhamos todos os ajustes necessários ao Sistema 

Pergamum concernentes aos serviços de validação de usuários e à circulação de 

materiais, como empréstimos, devoluções e reservas. 

Na modalidade Home Office, dedicamo-nos às correções via web nos campos de 

autoridade, ou seja, nos autores, assuntos e títulos uniformes. Além disso:  

 Incluímos os links das teses e dissertações defendidas na FAJE para serem 

acessadas em formato digital a partir do Pergamum. 

 Iniciamos a inclusão dos links dos artigos da Revista Síntese e Perspectiva 

Teológica para serem acessadas através do Pergamum. 

 Melhoramos a qualidade dos dados das pesquisas com o início das correções dos 

campos de idioma e ano dos periódicos. Essa correção será importante para a 

coleta e entrega de informações mais confiáveis e precisas nas consultas. 

 Alteramos e corrigimos mais de 1500 artigos e mais de 7 mil sumários, como se 

pode constatar nas tabelas abaixo: 

 

 

 

 

 

 



 Alteramos mais de 8 mil livros  

 

 

 

 

Mudanças efetivadas pelo setor em 2020 

Além dos trabalhos mencionados acima, em 2020 tivemos que ofertar alguns serviços 

diferenciados a fim de atender, ainda melhor os nossos usuários:  

 Para evitar a demora no atendimento aos pedidos de empréstimos, centralizamos 

as solicitações dos pedidos em um único e-mail. 

 Seguimos os protocolos de segurança para retiradas de livros em empréstimos, 

disponibilizados em sacolas higienizadas. 

 Mantivemos os livros devolvidos em quarentena e só disponibilizamos as obras 

para guarda ou novos empréstimos após 7 dias. 

 Disponibilizamos renovações automáticas dos empréstimos. 

 Para atender os usuários no sistema remoto fizemos digitalizações de artigos de 

periódicos. 

 Criamos Bibliotecas Virtuais para os cursos da Especialização em Espiritualidade 

Cristã e Orientação Espiritual (ECOE) e para o curso de Aconselhamento Pastoral. 

(Respeitando os direitos autorais). 

 Enviamos através de Boletins Bibliográficos, a divulgação das novas aquisições 

de livros. Foram enviados 04 boletins ao longo do ano. 

Outros serviços disponibilizados em 2020 

Além daquelas funções básicas das Bibliotecárias, como: gerenciar a Biblioteca, tratar 

tecnicamente a informação independente do suporte em que ela estiver inserida, preservar 

e conservar os materiais armazenados, damos destaque para outras ações das 

Bibliotecárias e serviços do setor:  



 Participação no grupo de trabalho da AUSJAL - Associação de Universidades 

Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina. Em 2020 as Bibliotecárias 

participaram de 4 videoconferências para tratativas referentes aos projetos de 

compras consorciadas de bases de dados e e-books. 

 Colaboração, enquanto Corpo Técnico Administrativo, com o PE/PDI - 

Planejamento Estratégico do Plano de Desenvolvimento Institucional 2021-

2025. 

 Cooperação nas atividades da CPA - Comissão de Avaliação Permanente. 

 Atuação no GT projeto de ampliação da Biblioteca Pe Vaz. 

 Definição e acompanhamento de atividades para os auxiliares da Biblioteca no 

Home Office. 

 Seleção das obras raras recebidas do Colégio São Luís, de São Paulo. 

 Incorporação ao acervo de grandes volumes de livros e periódicos recebidos por 

meio de doações. 

 Doação de 940 livros para o Timor Leste. 

 Atualização das informações do site do Memorial Padre Vaz. 

 Liberação de acesso remoto ao Portal Capes. 

 Disponibilização de 7518 empréstimos domiciliares. 

 Produção de folders para o treinamento do novo sistema de pesquisa ao acervo. 

Dentre importantes serviços prestados pela Biblioteca, ainda merecem destaques as  

ações educativas que foram acompanhadas pelas Bibliotecárias: 

 Informação sobre o uso do SOM – Serviço de Oriental Metodológica. 



Veteranos de Filosofia e Teologia: com Zita Mendes e Aparecida Vasconcelos 

 

 Treinamentos de bases de dados e e-books, treinamentos do Portal Capes. 

Diferentemente de outros anos, em 2020, fizemos capacitações presenciais para 

pequenos grupos em sala de aula e no laboratório de EAD. O objetivo dessa estratégia 

foi de potencializar o uso do Portal, o compartilhamento de dados e a criação de 

espaços virtuais de armazenamento de conteúdo.  

Alunos da graduação de Filosofia na sala do EAD com Vanda Lúcia 



 
Alunos da graduação de Filosofia na sala do EAD com Vanda Lúcia 

Alunos da Teologia em sala de aula com Vanda Lúcia 
 

Ação inovadora 

Além do treinamento do Portal Capes na Jornada de Integração, que acontece todo 

início de ano letivo, passamos a oferecer treinamentos virtuais para acesso às bases 

eletrônicas e Ebooks, com disponibilização aos alunos dos conteúdos por diferentes 

mídias.  

Registramos em 2020, bons acessos às Bases e Downloads. Foram feitas mais de 

2.583 pesquisas nas bases de dados do Portal e baixados mais de 501 artigos. 



Para facilitar, ainda mais, o acesso aos recursos eletrônicos e consolidar ambientes 

de aprendizado de qualidade, disponibilizaremos acessos as bases assinadas pela FAJE, 

através do AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Evolução do setor e perspectivas de futuro 

Estar à frente da Biblioteca exige a percepção da necessidade dos nossos usuários, 

bem como a garantia da excelência dos serviços prestados. Nesse sentido, vimo-nos 

desafiados, neste ano atípico de pandemia, não só a atender às novas demandas 

informacionais, mas também acompanhar as evoluções tecnológicas. 

Tivemos oportunidade, no trabalho Home Office, de buscar atualizações e aprofundar 

conhecimentos. 

 Participamos do Congresso Cognition, promovido pela Unisinos.  

Neste evento, estiveram presentes especialistas mundialmente reconhecidos, em várias 

áreas. Estivemos atentas às temáticas ligadas principalmente à tecnologia, à inovação e à 

saúde. O palestrante e escritor Marcos Piangers trouxe informações sobre Inovação, 

Tecnologia e Criatividade; Camila Farani, empreendedora e investidora, trouxe 

informações sobre Startup: criar, inovar, crescer e captar; Andrew Solomon, que escreve 

sobre cultura, política e psicologia, abordou o tema da depressão. Todos esses assuntos 

são importantes para quem faz gestão da informação e gestão de pessoas. 

 Participamos de uma discussão sobre Liderança em tempos de crises. 

Este evento tratou sobre a importância da regulação do stress em tempos de pandemia e 

pautas para a resiliência organizacional.  

Além disso, a bibliotecária coordenadora teve a oportunidade de participar de várias 

Webinares que repercutirão positivamente nos trabalhos referentes aos periódicos da 

FAJE. 

 Webinar "O valor da informação em tempos de pandemia" processo de revisão 

pelos pares”. 11/05/2020. 

 Live para editores: reflexões sobre como melhorar o impacto de seu periódico. 

Springer Nature.18/05/ 2020.  

 Webinar “Bibliometria, avaliação e qualidade da produção científica Utilizando 

as ferramentas de análise da Web of Science (WOS) ”. 28/05/2020. 

 Webinar “EmeRI: ciência aberta para receber as revistas. (Repositório de Pré 

Prints) ”.  07/07/2020. 

 Webinar “SciELO Brasil: novos critérios de indexação”. 16/07/2020 



 Webinar “Editoria em Revistas de Ciências Sociais: a trajetória da RAUSP 

Management Journal”.  07/08/2020. 

 Roda de conversa Revistas e artigos científicos nas redes sociais: estratégias, 

métricas e impactos. 14/08/2020. 

 Webinar:  "Processo de Avaliação e Critérios de Seleção de Revistas na Web of 

Science (WOS) ”. 20/08/2020. 

 Webinar “Analisando a sua revista pelo Fator de Impacto”. 10/09/2020. 

 Webinar: “Crossmark: O que é e como usar”. 14/10/2020. 

 Webinar “ORCID e as revistas científicas: importância para o ecossistema da 

informação em pesquisa”. 08 /10/2020 

 Webinar: ” Publons- como otimizar seu processo de revisão por 

pares”.10/10/2020 

 Webinar “Preprints e oportunidades para melhorar a visibilidade de periódicos”. 

20/10/2020. 

 Webinar “Como a tecnologia pode ajudar a comunidade acadêmica: Trinka, a 

ferramenta gratuita de inteligência artificial que ajuda autores com textos 

científicos”. 10/11/2020 

 Webinar “Como Garantir a Preservação Digital dos Periódicos 

Científicos".01/12/2020 

 Webinar “Dicas e boas práticas para melhorar a sua revista”. 04/12/2020 

Participação das bibliotecárias em outros eventos  

 I Simpósio Brasileiro Online de Biblioteconomia e Documentação Data: 18 e 19 

de junho de 2020. 

 Congresso Cognition Unisinos Online,28 de setembro a 2 de outubro de 2020. 

 Crossref live Brazil.25/06//2020. 

 Webinar “O novo normal! Sua Biblioteca está preparada para as novas 

necessidades”. 20/04/2020. 

 Seminário web: Seladoc: La Base de datos de Teología Latinoamericana. 

09/06/2020 

 Webinar “e-book Academic Collection, ERIC e Academic Search Complete”. 

13/05/2020 



 A Importância das ferramentas virtuais para o ensino e pesquisa – Integrity. 

03/09/2020 

 Webinar “Educação Superior e a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD”. 

17/09/2020 

 Webinar "Pandemia e direitos humanos: contribuições da ONU e 

das Universidades Jesuítas da América Latina".28/09/2020 

 Webinar “Laudato Si”. 30/09/2020. 

Formação continuada 

 Curso MARC 21 - Autoridade -  Pergamum. 

 Informid Atualiza. Oficina 1: Plano de Classificação de Documentos e Tabela de 

Temporalidade e Destinação. Oficina 2: Digitalização do Acervo Acadêmico. 

 Marketing Digital. 

 Minicurso Indexação de periódicos - Parte 1: Google Scholar, Latindex, DOAJ, 

ESCI. 23 de junho de 2020. 

 Minicurso Indexação de periódicos - Parte 2: Redalyc, Scopus e Social 

Science/Science Citation Index. 28 de julho de 2020. 

 Minicurso Repositórios de dados de pesquisa: a "nova" forma de publicar.  

25/08/2020. 

 SIGAD - Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos. 

26/09/2020. 

 RDC-ARQ - Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis. 26/09/2020. 

 Minicurso potencializando o uso do OJS 3. 29/10/2020. 

 Minicurso como instalar o Crossmark em revista no OJS. 03/11/2020. 

 

 

 

 

 

 


