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Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis aconteceu, nas dependências da ESTEF, reunião do 

colegiado de curso de teologia com a presença de Vanildo Zugno, Anésio Ferla, Salete Dalmago, Bruno Glaab, 

Nestor Inácio Schwerz, Vera Lucia Gomes Nunes, Marcio Joel Birck, José Bernardi, Luis Carlos Susin, Arno 

Freliche Gilmar Zampieri. Após o momento de oração presidido pela profa. Salete, o coordenador do 

Colegiado, Vanildo Zugno, conduziu os trabalhos, seguindo a pauta: 1) Retomada e encaminhamentos da 

avaliação: alguns elementos das disciplinas só apareceram na avaliação do curso; Apareceram sugestões de 

aumentar créditos de Direito Canônico (haverá possibilidade de criar grupo de estudos), incluir arte sacra no 

currículo, (diante da impossibilidade de criar nova disciplina, sugeriu-se organizar ciclicamente encontros no 

início do ano ou durante a semana de iniciação teológico-pastoral),2) retomar, conversando com as turmas, a 

questão dos atrasos no início da aula,; 3) incentivar a utilização das fichas de leitura, aproveitar os trabalhos 

de pesquisa para exercício de metodologia e acompanhamento de elaboração dos trabalhos; 4) houve também 

a sugestão de aproveitar o estilo de prova do Enades para elaborar as questões da prova da disciplina para 

avaliação do G2. No ponto seguinte, tratou-se das disciplinas e horários do próximo semestre. Cada professor 

revisou o seu horário e se decidiu que os trabalhos de pesquisa serão feitos na disciplina de Literatura Profética 

(1º ano); História IV para os 2º e 3º anos; Síntese Teológica, como é praxe, para o 4º ano. Prosseguindo, Frei 

Nestor relatou sua participação da Assembleia da CNBB Regional sul 3, de agenda carregada, mas percebe-

se que há esforço de criar mais articulação no regional para caminhada conjunta. Foram apresentados o 

objetivo geral e as linhas de ação. Também houve a comunicação dos pontos tratados na assembleia geral da 

CNBB. Houve partilha das comissões da ação pastoral. Na sequência, José Bernardi, que representou a 

ESTEF, juntamente com os estudantes Alan Gloss e Cristiane Sabatke, na reunião e preparação ao Congresso 

Estadual de Teologia do RS, realizada em Santa Maria no dia 23 de maio de 2016, relatou a reunião e juntou 

sugestões para a próxima que acontecerá na PUC, no dia 27 de junho de 2016, as 9h. Aceitou-se a data de 15 

a 18 de maio de 2016 para a realização do Congresso. Com relação ao tema o colegiado mostrou-se favorável, 

indicado que o grande mobilizador das reformas, tanto protestantes, quanto católicas é a modernidade. Por 

isso, é preciso considerar a complexidade da modernidade para situar bem o debate em torno da reforma. 

Sugere-se como tema: 2017- Uma nova Reforma? Também se propôs um diálogo entre a reforma de Lutero e 

o Vaticano II. Sugeriu-se os seguintes temas e assessores para as conferências: a) abertura – situar a 

complexidade do momento atual – Fr. Luiz Carlos Susin; a terça-feira, O princípio reformatório de Lutero 

(alguém da EST) e o princípio reformatório do Vaticano II (Brighenti ou Clodovis Boff); na quarta-feira 

dialogar com Agamben (Prof. Castor, da Unisinos) e Vattimo (Prof. Evilásio). Na quinta-feira fazer um painel 

com 2ou 3 pessoas que sistematizassem a discussão e apontassem o que o congresso pauta para a teologia nos 

nossos institutos. Para o Comitê Científico, sugeriu-se o nome do Prof. Gilmar Zampieri (Estef). Antes de 

concluir a reunião, organizou-se o último encontro do semestre a ser realizado no dia 06 de julho, as 17:30, 

na Fraternidade Fonte Colombo (Hoffman, 499) com confraternização de encerramento do semestre. Nada 

mais havendo a cosntar, lavrei a presente ata que vai por mim, José Bernardi, secretário ad hc, assinada. Porto 

Alegre, 15 de junho de 2016 

 

 


