
 
COLEGIADO DE CURSO 

Ata nº 006/2015 

No dia 30 de setembro de dois mil e quinze, às 14h, na sala Oscar Romero, reuniu-se 
o Colegiado de Curso da Teologia da ESTEF. Estavam presentes os professores(as) 
Bruno Glaab, Raquel Pena Pinto, Katia Sassi, Anésio Ferla, Gilmar Zampieri, Diretor 
José Bernardi, Humberto Maiztegui, Luciano Mussullo, Vanildo Zugno e o Coordenador 
Olávio Dotto. A oração inicial foi conduzida pelo professor Olavio Dotto, que também 
coordenou a reunião, passando aos pontos da pauta: 1. Avaliação do atual processo 
de aprendizagem: 1.1 Leitura Obrigatória: a. Os estudantes dos 4º ano começaram 
com o novo processo de avaliação que agora conclui. Houve uma maior concentração 
nos estudos, com mais foco. Ficou mais objetiva a forma de cobrança. Embora a 
obrigatoriedade pareça um tanto infantil, ofereceu uma chance de disciplinar os 
estudos. b. Foi muito bom fazer que os(as) estudantes lessem um livro do início ao fim. 
A maioria parece ter aprovado este desafio. c. Houve uma melhora nos TCCs, na 
qualidade da argumentação. d. Houve um progresso no ambiente acadêmico da 
ESTEF, apesar da reação inicial agora parece mais tranquilo. e. Tem ganhos, e com o 
tempo ainda poderão ser vistos frutos melhores. f. Houve, no entanto, dificuldade na 
forma de avaliação. Cópias de resumos da internet. Também evoluimos na avaliação 
oral desde formas individuais até em grupos. g. A modalidade parece não ter retorno 
para ESTEF, é caracteriza a formação nesta instituição, e pode ser levada adiante para 
outros âmbitos. Quem levou a sério sai diferente, mas nem todas as pessoas leem o 
texto como a gente supõe. Devemos melhorar a forma em como a gente verifica a 
leitura. Nem sempre é possível mudar tanto os livros. Dobrar o cuidado de como fazer 
avaliação. O mais importante é a conversa sobre o livro. h. Na apresentação oral, pode 
ser sorteados os capítulos. Podem haver um porção de instrumentos. Houve quem 
fizesse formulário de avaliação objetiva (verdadeiro e falso) sobre os capítulos com 
bons resultados. i. Há confusões entre os estudantes de  como deve ser avaliada. Não 
devemos falar de nota, apenas indicar o se foi cumprido o objetivo de ter lido a obra.  g. 
Alterações nos livros de leitura: na disciplina Teologia Fundamental II, sugere-se a 
mudança de Teologia da Revelação do Queiruga, para João Luis Segundo, “As etapas 
pré-cristãs da descoberta de Deus” (1968). O professor se encarregará de fornecer 
cópias suficientes. Pode estar dentro da coleção “Teologia aberta para o Leigo Adulto”. 
Para Gênesis e Apocalipse mudaria do Livro “Paraíso Terreste Saudade ou Esperança” 
pelo livro “Gn 1-11, Projetos de Esperança”de Milton Schwantes. Em Liturgia sugere-
se a mudança para o livro de Martin Lopes “A liturgia da Igreja”. Na área bíblica se 
procurará um texto de Carlos Mesters para manter pelo menos um livro deste autor.  
1.2 Quanto a prova: a. Ela é o outro lado da avaliação da leitura, ela busca verificar a 
apropriação do conteúdo por parte do(a) estudante. Ela busca ajudar a reter a 
informações básicas.  b. É interessante fazer antes da prova uma revisão e depois da 
prova, é interessante refazer a prova.  1.3 Quanto aos trabalhos de pesquisa: a. Há 
pessoas que ainda não tiveram a disciplina de metodologia, neste caso está sendo 
relevada esta questão. b. Foi o grande ganho.Devemos ajudar os estudantes na revisão 



bibliográfica. Também observa-se que as pessoas estão mais afim de apesentar 
trabalhos.  c. Às vezes da sensação de que é um trabalho para a Escola ou para o 
professor, mas para o/a estudante, e isso deve ser mudado ajudando a elaborar uma 
boa hipótese, problematização e justificativa. Alguns estudantes tem mais foco geral 
em relação ao curso e outros não, o que dificulta isso. Mas, dos três o mais importante 
e formulação do problema, isto é, a tese! d. Tem três disciplinas que poderiam ajudar 
o/a estudante a buscar o foco: metodologia, teologia fundamental (enfoques teológicos) 
e pastoral fundamental (ênfase pastoral). Devemos ajudar na orientação mostrando 
possíveis focos. Também devem cuidar as disciplinas que servem de base para outras.  
e. Verifica-se demora em entregar o Projeto de Pesquisa, o que atrapalha o trabalho. 
Não é possível fazer Projeto sem ter dado antes Metodologia. Esta deve ser disciplina 
obrigatória no primeiro semestre.  2. Calendário 2016: 2.1 O plano é iniciar em 25 de 
Fevereiro com o Vestibular. Inicio dia 29 de Fevereiro, e finalização do 1º Semestre 11 
e 12 de Julho com exames (aulas finalizam dia 8). Isto dá 91 dias letivos, incluindo 
Sábados para Metologia e Estágios I e II. Fecha 19 manhãs Segundas, Terças e 
Quartas, e portanto se deverá fechar mais duas manhãs para Quinta e uma para Sexta, 
fechando todos com 18 . No Segundo Semestre iniciaria 1º de Agosto (25 a 30 de Julho, 
Pós) e concluindo dia 7 de Dezembro as aulas, 8 e 9 exames e 10 de Dezembro colação 
de grau. Haveria 87 dias letivos. Para compensar a falta de dias úteis teria que 
compensar duas terças e quartas faltando, que deveria acontecer no Sábado, 
considerando que não terá metodologia.  2.2 A data fixa para o Colegiado seria sempre 
na 3ª Quarta Feira de cada mês (ordinariamente) fora os de formação. Podendo ser 
convocado extraordinariamente. Extraordinariamente a primeira seria na Quinta Feira 
do Vestibular, dia 25 de Fevereiro, com almoço após o vestibular. 3. Avisos:  3.1 
Congresso Continental de Teologia em Belo Horizontes (25 a 30 de Outubro), onde 
participarão o Prof. Bruno e Estudante Yandri.  3.2. A Profa. Katia irá a Roma para 
participar do Capítulo Geral da Ordem.  3.3. O Prof. Gilmar avisa que está em 
andamento a publicação dos textos de teologia a distância (Sinóticos).  3.4 Mantem-se 
as turmas do CTP e estão abrindo novas turmas. Há pós-graduação em Montenegro 
desde Março e pode ser aberta outra. Teologia à distância para 2016: Espiritualidade e 
Saúde, o segundo será sobre Miquéias, e o terceiro O Rosto da Misericórdia.  3.5 Neste 
final de Semana acontecerá a partir de Sexta Feira, o XIII Seminário de Prevenção de 
HIV. 3.6. Durante as tardes está aparecendo uma procura para ocupar o espaço da 
ESTEF para cursos de neurolinguista e reuniões. 3.7 Convite para o culto interreligioso 
hoje as 19hs na Paróquia São Francisco. 3.8 Congresso Regional Sul Santa Catarina 
do SOTER, em Canaveiras Floripa (14 a 17 de Dezembro). Até hoje para reservar vaga 
no hotel. 3.9 Vanildo e Gilmar convidam a acessar o Correio Riograndense. Nada mais 
havendo a constar, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Porto Alegre, 30 de 
setembro de 2015. Humberto Maiztegui, Secretário ad hoc. 


