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Ata nº 008/2015 
No dia dois de dezembro de dois mil e quinze, às dezoito horas, na Casa Fonte Colombo, reuniram-se os 

professores da ESTEF para a última reunião do Colegiado do ano. Estavam presentes os professores José 

Bernardi, Kátia Sassi, Anésio Ferla, Vanildo Zugno, Raquel Pinto, Arno Frelich e Olavio Dotto, que 

coordenou a reunião. Após momento de espiritualidade, partiu-se para os assuntos de pauta: 1. 

Avaliação do semestre: quanto ao processo da construção da Síntese Teológica, Vanildo Zugno partilhou 

que foi o ano mais tranquilo, onde os grupos trabalharam bem; demonstraram maturidade. O ENADE 

também foi levado muito a sério pelos alunos. Foi feita a preparação e isso ajudou bastante. A média de 

acertos ficou em 25 questões, das 35 da prova. Uma média muito boa. Os teólogos abordados na prova 

são estudados na ESTEF. Isso vem afirmar o conteúdo proposto pela instituição. Uma sugestão para os 

próximos semestres é que se elabore as provas das disciplinas no mesmo estilo do ENADE, pois são 

provas que exigem bastante reflexão.  O atual 4º ano, que está se formando, é a primeira turma que fez 

todo o processo desde que se mudou a forma de avaliação, exigindo as leituras obrigatórias. Percebe-

se a diferença e a qualidade nas reflexões. É um grupo que tem um potencial muito bom. Em algumas 

turmas e também em algumas disciplinas, percebe-se que os alunos apresentam dificuldades em refletir 

teologicamente; apresentam dificuldade de organização pessoal. Talvez uma forma de crescer seja 

propor, nas disciplinas, exercícios escritos que ajudem a organizar o desenvolvimento do pensamento. 

2. Aula inaugural: ficou definido que no dia 29 de fevereiro, abertura do ano letivo, haverá aula inaugural 

com o tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica. A proposta é que professor Anésio faça uma 

introdução geral ao tema. Professor Humberto também já havia falado que estará à disposição para 

trabalhar o tema um pastor anglicano, ligado ao CONIC. Precisa ser feito este contato com Humberto 

para fechar a data. 3. Lançamentos: vários professores da ESTEF fizeram publicações. A proposta é que 

na manhã do dia 10 de março de 2016, na ESTEF, seja feito um painel com os autores: Anésio Ferla, que 

publicou sobre as Campanhas da Fraternidade; Gilmar Zampieri e Luiz Carlos Susin, sobre a teologia 

animal; Adelino Piloneto, sobre Moral e Kátia Sassi, sobre os Evangelhos Sinóticos. 4. Tríduo Pascal 2016: 

acontecerá nos dias 21 a 23 de março. O tema será sobre a Sexta-feira, tendo o seguinte enfoque: 

MISERICÓRDIA: PAIXÃO E COMPAIXÃO. Na manhã do dia 21, propõe-se a seguinte abordagem: 

Espiritualidade da Misericórdia (sugestão que a assessoria seja de frei Turra); Misericórdia na Patrística 

(frei José Bernardi) e Misericórdia na Doutrina Social da Igreja (ver com Anésio ou Wilson Dallagnol) e 

ensaio de cantos da CFE. Na manhã do dia 22, a seguinte abordagem: Misericórdia na Bíblia. Sugere-se 

como painelistas Kátia Sassi, Bruno Glaab e Humberto Maiztegui. Na segunda parte da manhã seja 

realizada Leitura Orante com os participantes. Na manhã do dia 23 o enfoque será as Ações de 

Misericórdia da Igreja. A ideia é realizar uma “Via-Sacra” da Misericórdia, onde os participantes 

partilhem, de forma criativa, as práticas de misericórdia de suas Congregações. Após, sugere-se que Pe. 

Luciano Massullo faça uma abordagem da Celebração da Paixão, também na ótica da Misericórdia. 

Concluído os assuntos da pauta, passou-se a algumas comunicações. Como foi a última reunião do ano, 

encerramos com um jantar de confraternização, também com as funcionárias da ESTEF. Sem mais nada 

a constar, esta ata foi redigida para que conste e será assinada pelo secretário da reunião, 

Olavio José Dotto.  


