
 

COLEGIADO DE CURSO 

ATA 003/2015 

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, nas 

dependências da ESTEF, reuniu-se o Colegiado do curso de Teologia para tratar dos 

seguintes assuntos: 1. Cáritas Regional: Marines e Aline, representando a Cáritas Regional, 

apresentaram ao Colegiado as ações e propuseram à ESTEF parceria para disseminar o 

trabalho, as ações da Cáritas junto às comunidades, às Congregações. A proposta é que se 

divulgue a Rede Permanente de Solidariedade. 2. Em seguida foi apresentado o calendário 

do segundo semestre 2015, com as disciplinas e respectivos professores. Será enviado para 

cada aluno e aos professores. 3. Semana de Iniciação Teológica: será nos dias 24 a 28 de 

agosto. Além das apresentações dos TCCs, os alunos sejam motivados a fazerem 

comunicações, seja de seus trabalhos de pesquisas, seja de práticas pastorais. É bom que 

isso seja motivado nas turmas. 4. ENADE: Prof. José Bernardi partilhou que, em breve, as 

inscrições serão abertas. A prova será no dia 22 de novembro. Esta prova é realizada pelos 

que estão concluindo o curso de Teologia. No segundo semestre será feito uma programação 

especial de retomada dos conteúdos para os que farão a prova. 5. Grupos de Pesquisa: 

atualmente não há nenhum grupo de pesquisa. Para o segundo semestre será retomado o de 

Teologia Feminista. Incentivar nas turmas para que participem do grupo e que, caso houver 

maior interesse e professores disponíveis, seja criado outros. 6. Ementas das disciplinas e 

bibliografia: o ementário será enviado para cada professor para revisão e possíveis 

mudanças. Ao se propor alterações nas bibliografias observem-se: ver se a biblioteca dispõe 

do livro; caso não tenha, pesquisar se há no mercado, para aquisição. Para bibliografia básica 

deve ter, no mínimo, seis exemplares disponíveis; para bibliografia complementar, um 

exemplar.  Na próxima reunião do Colegiado serão apresentadas as alterações para que seja 

aprovado pelo CEPE. 7. Comunicações: As lições do Curso de Teologia a Distância 

publicado pelo Correio Riograndense já estão digitadas; falta só a formatação para transformá-

las em livro; o Congresso de Teologia Feminista está confirmado para 2016. Estão fechando 

a programação e as assessorias. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata. Porto 

Alegre 03 de julho de 2015. Olavio José Dotto. 

 


