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Aos 16 dias do mês de março de 2016, às 14h , na Estef, reuniram-se em colegiado, os 

professores: José Bernardi, VanildoZugno, Salete Dalmago, Wilson Dallagnol, Masulo, 

Orestes Serra, Nestor Schwertz, Arno Frelich, Raquel Pena Pinto, Gilmar Zampieri, 

Bruno Glaab. Salete iniciou com a oração. Logo a seguir, Vanildo conduziu a reunião 

com a seguinte pauta: a) andamento do semestre, b) recursos didáticos – projetor, power 

point, c) Recursos do Sagu, d) Acit, e) Simpósio de Teologia Franciscana, f) CTPs, g) 

Indicação representante para Conselho da Fundação; h)Comunicações: Lattes, endereços, 

Planos de ensino, Tríduo pascal. Vanildo conduziu os trabalhos. a) Começamos com a 

avaliação do andamento do semestre, já que estamos na terceira semana de aulas. Bernardi 

fez uma avaliação positiva. Percebe boa integração. O Wilson também percebe o ambi-

ente de forma positiva. Boa participação e boa integração. Massulo percebe que corre 

bem, mas ainda não conseguiu perceber o rendimento dos haitianos, que em anos anteri-

ores tiveram problemas. Parece que este ano está melhor. Arno constata que a turma está 

bastante ativa, mesmo o pessoal do sequencial, apesar de apenas ter tido só uma aula. Há 

diversidade entre os estudantes. Bruno também percebe boa participação na turma do 

primeiro ano. O mesmo constata Gilmar. Ainda tem dois alunos por iniciar. Vanildo le-

ciona para o segundo ano. Tem turma grande. Geralmente boa, embora algumas pessoas 

dispersas. Nas aulas de TCC, crê que todos estão bem encaminhados, uma vez que alguns 

alunos da Kátia tiveram de buscar novos orientadores. Orestes tem turma do segundo e 

terceiro anos. Bruno constata que a volta do intervalo sempre é um pouco problemática. 

Voltam bem depois do horário. Raquel constata bom ambiente. Todos estão razoavel-

mente bem. b) Recursos didáticos: há uma crítica quanto ao uso do power point. Projeta-

se muitos textos. Assim Vanildo nos forneceu alguns textos sobre o uso do power point. 

Lemos algumas dicas que foram apresentadas nos polígrafos. Houve questionamentos 

sobre o uso do power point. Mas há boas perspectivas. É preciso aperfeiçoar e usar nova 

dinâmica para não repetir a projeção de textos. c) Sagu: Bernardi explicou o sistema Sagu. 

Houve mudança no interface. Sagu.estef.edu.br/portal. Mostrou os novos recursos. Todos 

tiraram suas dúvidas. d) Acit: Cursos de Teologia (institutos). Salete participou da reunião 

na CNBB lá se refletiu sobre o que circula nos institutos. Questionou-se a teologia que 

faz nos institutos. Falou-se da ligação teologia e prática. Nos demais institutos esta ques-

tão é muito questionada, mas parece pouco levada a sério. Parece que a ESTEF tem mais 

sucesso nesta questão, e isto se ouve nas conversas dos demais institutos. Precisam ree-

laborar o método e inclusive a questão das provas. Constatou-se que na prova do Enade, 

os alunos da ESTEf se saíram melhor. Questionou-se, como anda o sistema de avaliação 

em nossos institutos. Na próxima reunião quer-se tratar destes temas. Ficou uma sugestão 

de repassar entre os institutos as informações dos diversos institutos. Até 30 de abril se 

espera mais sugestões e daí se planejou uma reunião com a equipe no dia 30 de maio, na 

PUC. Mas alguns reclamaram, por a PUC ser uma grande instituição que não assumiu as 

consequências, como a hospedagem e demais questões. Caso a PUC não assumir, poderia 

ficar o Lasalle e a Estef para assumir o Congresso de 2017. Apresentaram sugestões: 

doutrina Social da Igreja, Teologia e Prática, etc., bem como convidar outras igrejas. A 

partir de São Paulo, pensa-se em criar uma associação dos Institutos de Teologia. Tratou-

se também do encontro estadual de professores de teologia, para discutir de forma con-

junta os assuntos próprios de cada área. Vanildo sugere que na próxima reunião de cole-

giado da Estef tratar destas sugestões. e) Simpósio de Teologia Franciscana: Bernardi 



comunicou que já fechou o programa. Virá o professor Volnei (26-29 de setembro), com 

o tema: Presença franciscana no RS. Vão trabalhar também Vanildo, Nestor, Mônica, 

André Silva e Cardeal Humes. f) CTP: Nestor falou que temos 13 turmas de CTP em nove 

locais. Além dos seminários teológicos: Santa Cruz, Encantado e Encruzilhada. Formação 

na Paróquia Sto. Antônio, etc., mais teologia a distância. Vanildo lembrou que dia 27 de 

Abril teremos encontro com as equipes dos CTPs. Teremos a presença do teólogo leigo, 

Cézar Kusma. Podemos trazer também os leigos, bem como lideranças, sem despesas. g) 

o diretor da escola solicitou que os professores indicassem um representante para compor 

o Conselho Deliberativo da Fundação São Lourenço de Brindisi, mantenedora da Estef. 

Depois de diálogo foi indicado o Prof. Bruno G. Glaab para a referida representação. H) 

Comunicações: Vanildo lembra que todos devem atualizar a Plataforma Lattes. Também 

pede que mandem os Planos de Ensino, até o fim de semana. h) Vanildo também nos 

lembrou do tríduo pascal que acontecerá na segunda, terça e quarta da semana santa (21-

24/03). Arno nos lembrou da Semana de Teologia Feminista que acontecerá em 14 e 15 

de maio, na ESTEF. Trata-se de encontro estadual, mas virão pessoas de fora (Minas, 

Ceará, etc.). Wilson falou da participação na CNBB sobre o tema da CF. Trataram dos 

assuntos próprios da CF. inclusive de temas pastorais: catequese, política atual, pastorais, 

etc. Sugeriram que as paróquias usem o material de liturgia da CNBB. Sendo o que cons-

tava, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada. 

 

   Porto Alegre, 16 de março de 2016 

 

                                                _____________________ 

     Bruno G. Glaab 

  

 


