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Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 14 horas, na sala 

Oscar Romero, reuniu-se o Colegiado do Curso de Teologia da ESTEF. Estavam presentes 

os professores (as): Gilmar Zampieri, José Bernardi, Wilson Dallagnol, Anésio Ferla, Raquel 

Pena Pinto, Bruno Glaab, Arno Frelich, Nestor Schwerz, Vanildo Zugno, bem como os 

estudantes Marcio Joel Birck, Vera Lúcia Gomes Nunes e Cristiane Sabatke. Iniciamos com 

a oração coordenada pelo Frei Arno Frelich que ao ler Mateus 25, convidou a todos/as a 

fazermos memória do Irmão Antônio Cecchim, falecido no dia de hoje e lembrado com 

carinho e admiração como pai das CEB´s, articulador da Catequese Renovada, fundador 

da Romaria da Terra e da Romaria das águas entre tantos grandes feitos que ficam como 

legado para todos/as. Logo em seguida passou-se para os pontos de pauta: Calendário 

2017. Foi apresentada e entregue pelo Prof. Vanildo Zugno, a grade de horários para cada 

professor, professora, para, se necessário, fazer observações. As aulas do primeiro 

semestre iniciarão no dia 01 de Março e o terá o seu término em 08 de julho. As disciplinas 

que precisam de dezoito manhãs e que tem aulas na segunda-feira, devido a feriados será 

necessário completar a carga horária com aulas no sábado. Aproveitou-se o momento para 

apresentar a Profa. Rita de Cássia Ló que integrará o corpo docente da ESTEF, atuando 

na área bíblica. O Prof. José Bernardi anunciou que provavelmente o Professor Carlos 

Rodrigues Brandão virá assessorar o encontro de coordenadores e coordenadoras de 

CTP´s. Leitura obrigatória e trabalhos de pesquisa 2017-1. Primeiro ano, Teologia 

Fundamental. Segundo Anos, Cristologia, orientado pelo Frei Arno. Terceiro Ano: Na área 

Sistemática em escatologia. Quarto Ano, dedicação total ao TCC. Roteiros para aulas não 

presenciais e EaD Moodle. O Prof. Vanildo Zugno entregou para cada professor/a o 

esquema para atividades dirigida em aulas não presenciais. Recomendou que a atividade 

fosse proporcional ao tempo. No dia 8 de março será feito um treinamento para os 

professores no uso do AVA Moodle. Nos encaminhamentos para o final do semestre, 

orientou os professores/as a realizar o G2 sempre na penúltima aula, para que na última 

possa fazer uma retonada do conteúdo e dar retorno da avaliação. Solicitou que as provas 

sejam elaboradas com questões objetivas e subjetivas, na mesma modalidade do ENAD. 

O dia da apresentação da Síntese Teológica será marcado em breve e alguns professores 

serão solicitados a participar da mesa. A sugestão do Prof. Vanildo é que a apresentação 

se dê na primeira parte da manhã e após os demais estudantes participem da apresentação 



dos colegas. A formatura será dia 09 de dezembro em horário a ser marcado. Congresso 

Estadual de Teologia 2017. Frei Nestor Schwerz e a estudante Cristiane Sabatke 

repassaram o resultado da reunião que participaram em preparação ao Congresso Estadual 

de Teologia: o preço do almoço não está incluído na taxa de inscrição, a equipe oferecerá 

um mapa com sugestão de possibilidades de almoço. Os principais conferencistas já estão 

contatados, entre eles, Walter Altmann, Luís Carlos Susin. A Celebração será ecumênica 

organizada pela PUC e o nome do Frei Arno foi indicado para participar da mesma. Noite 

livre com oferta de passeio, inclusive o Museu da PUC. Tarde do último dia ficará por conta 

da equipe de coordenação. Pe. Érico Hammes está aguardando um encontro com o reitor 

da PUC para negociar alguns valores. Durante o Congresso terá espaço para comunicação 

de trabalhos. A próxima reunião será dia 24 de abril às 14h. Pós-graduações. O Prof. 

Gilmar Zampieri deu um panorama em relação aos cursos de Pós: O Curso de 

Franciscanismo encerra em janeiro. Para o próximo ano é certo Formação para a VR e uma 

Nova etapa de Franciscanismo iniciando em julho. Está pronto o projeto do Curso de 

Espiritualidade e Saúde, mas com proposta diferenciada de ser quinzenal e aos sábados. 

Em Bom Princípio há boas possibilidades de um novo grupo. Se todos os projetos derem 

certo teremos quatro Cursos Pós-graduação em andamento. CTP´S. Frei Nestor Schwerz 

comunicou que estão sendo definidas as novas turmas para os Cursos de Teologia Popular, 

estão confirmadas as turmas de Estrela, Canoas e na Zona Sul de Porto Alegre. Arroio do 

Meio e Lajeado que estão concluindo o curso desejam formar novas turmas, mas 

dependem de decisões da diocese, paróquias. Confraternização de fim de ano. Dia 07 

de dezembro será a última reunião do Colegiado, às 11h reunião e depois almoço de 

confraternização e encerramento do semestre. O local será comunicado posteriormente. 

Comunicações: O Prof. José Bernardi solicitou aos professores e professoras para 

atualizar o Currículo Lattes. O Prof. Wilson  Dallagnol, falou da alegria de concluir mais um 

Curso de Doutrina Social da Igreja e comunicou que em abril iniciará uma nova etapa do 

Curso no Vicariato de Canoas. A pedido de alguns professores a reunião foi encerrada mais 

cedo para que pudessem participar do  funeral do Ir. Antônio Cecchim em Viamão. Nada 

mais havendo a tratar, lavrei a presente ata. Porto Alegre, 15 de Novembro de 2016. Raquel 

Pena Pinto, secretária ad hoc. 


