
AEROPAGO                                   Novembro 2016/Fevereiro 2017 
O Jornal eletrônico da FACULDADE DIOCESANA SÃO JOSÉ – FADISI 

 

 

O Mês de novembro e dezembro na FADISI 
 

Diverso

s 

moment

os 

marcara

m o 

final do 

Ano letivo da FADISI: A 

realização da V semana teológica, 

no mês de novembro, a reunião da 

nossa vice-diretora acadêmica, 

Professora Kelly, no Ministério 

da Educação, e a Confraternização 

de final de Ano com a Direção, 

professores, colaboradores e 

convidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fadisi realiza Vestibular 2017 

 

O Mês de Janeiro e Fevereiro de 2017 foram meses de 

realização dos exercícios vestibulares para ingresso 

nos cursos de Filosofia e Teologia da FADISI. 

Seminaristas da Diocese, formando da Ordem dos 

servos de Maria e lideranças das comunidades 

prestaram o exame. A Fadisi também recebeu 

diversos alunos que ingressaram por meio de analise 

de diploma de graduação anterior. 

 

 

 

 

 

 

 



Abertura do Ano Acadêmico-FADISI. 

O dia 

13 de 

fever

eiro 

marc

ou o 

inicio 

das 

ativid

ades acadêmicas da FADISI. Uma missa celebrada na 

Capela da Instituição reuniu a Direção, professores, 

alunos, colaboradores e parceiros para oferecer o Ano 

Acadêmico como oferta que seja agradável ao senhor. 

 

Logos após a celebração, a Aula inaugural foi ministrada 

pelo professor pesquisador. Dr. Foster BRAUN da 

Universidade Federal do Acre – Ufac. O tema da Aula 

Inaugural foi “O meio ambiente e suas transformações 

nas ultimas décadas”. 

 

 



 

Planejamento Acadêmico 
Os professores e a direção acadêmica da FADISI se reuniram no mês de Fevereiro para preparar o início das aulas. É o 

tradicional planejamento pedagógico que visa responder à necessidade de inicio de atividades acadêmicas sem 

percalços. Tratou-se de questões como: Plano de ensino, ementas dos cursos, horário das disciplinas, pontualidade dos 

professores, maior interação entre os discentes, entre outros.  

  

 

 



 

Conhecendo os alunos novos... 

 

Entrevista 

 
O Aerópago vos propõe conhecer melhor um de 

nossos alunos; no caso específico, uma aluna. Trata-

se de Dorisdete Rodrigues de Brito (Ir. Doris), 

mineira de Montes Claro, religiosa, e missionária 

na Diocese de Rio Branco. Ela nos fala o motivo 

pelo qual estudar teologia é importante e sobre o 

ambiente amistoso nas salas e corredores de nossa 

Instituição. 

 

O Aeropago: Por que você escolheu estudar 

teologia? 

Aluna: Para aprofundar o conhecimento à cerca de 

Deus, de religião, e de como Deus se manifesta aos 

homens; e assim, poder comunicar adequadamente 

o Evangelho no contexto da missão. Hoje é 

necessário dar uma resposta ética à este mundo 

envolto no relativismo moral. Eu espero que a 

teologia me ajuda nisso. 

 

O Aerópago: E o ambiente na Fadisi, favorece o 

estudo? 

Aluna: O ambiente é ótimo! Todo o ambiente me 

parece que é voltado para o bem estar do aluno. 

O Aerópago: ... E os colegas?  

Aluna: Os colegas fazem o ambiente mais 

agradável e acolhedor, porque são companheiros; é 

fácil de relacionar. 

O Aerópago: O que você achou da Biblioteca? 



Aluna: Muito boa! Tem bons livros, vários 

exemplares... claro, é necessário inovar. Mas é um 

ambiente amplo e agradável, mantém o silêncio e 

tem bom atendimento por parte do bibliotecário. 

O Aerópago: ....Mas, e os professores...? 

Aluna: Eu estou achando excelente. São 

competentes, bem preparados. Bom relacionamento 

com os alunos; lecionam com carinho e respeito 

para com todos.

 

 

Mestrado FAJE – FADISI se encaminha 

para fase Final 

 

Os professores da FADISI e alunos externos que 

cursam o mestrado em parceria FAJE-FADISI se 

preparam para a produção e defesa de seus 

trabalhos conclusivos. Depois de cumprirem os 

cursos e seminários, necessários e poderem ter 

autorização para pesquisa, os mestrandos já estão 

na fase de produção da Dissertação final. 

 

 



 

Abertura do Ano Mariano e 100 anos da Diocese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Diocese de Rio Branco inicia no mês de Março de 2017, a programação que 

marcará a celebração de seu centenário. Serão Três anos de intensa atividade e 

celebrações que serão orientadas pelo tripé: VISITAR, ACOLHER E 

ESCULTAR.  



 

 

 

 

 

 

 

Tome Nota 

Cursos de extensão: 1º semestre 

Teologia

Doutrina Social da Igreja 

Gestão e administração geral e eclesial 

Colóquio Mariano  

 

Filosofia 

Direitos Humanos 

 



 

  

 

 

PENSE NISSO 

 

"A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns." 
Abraham Lincoln 

 

 

 

 

 

 

 


