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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, as 14 horas, na sala “Oscar 
Romero”, da ESTEF reuniu-se o colegiado do Curso de Graduação em Teologia da Instituição, 
convocado pelo seu coordenador Olavio Dotto. A reunião foi aberta com leitura do evangelho 
do dia e oração da Campanha da Fraternidade 2015. Em seguida passou-se para os temas 
da pauta: 1) Tríduo Teológico Pascal. O evento terá a temática da Quinta Feira Santa – Lava 
pés, instituição da Ceia Eucarística e seguirá o método Ver, Julgar e Agir, com a seguinte 
programação: Dia 30/03 – A Realidade e a Conjuntura Brasileira: Palestra: Davi Stival 
(Desafios da realidade sócio-política) e Painel: Frei Luciano (CDCA), Jacques Alfonsin (Estado 
de Direito - Justiça e Paz), SPM (Migração – mobilidade humana), Irmãs do ICM (Tráfico 
humano). No dia 31/03 –Fraternidade: Igreja e sociedade, com as seguintes intervenções: “Eu 
vim para servir” com Prof. Bruno G. Glaab e o “O Lava Pés: espiritualidade do serviço e do 
avental” com o prof. Humberto Maiztegui. No dia 01/04 –Dimensão litúrgico-celebrativa, com 
Prof. Luciano Massulo. 2) Retomada da modalidade do sistema de avaliação do processo. 
Depois de diálogo, o grupo chegou ao seguinte consenso: realizar a avaliação em cada 
disciplina e propor um momento de avaliação do todo da escola com os dois cursos em 
conjunto. 3) Sistema de avaliação nas disciplinas. Conforme regulamento em vigência, o 
Colegiado indicou os trabalhos de pesquisa do semestre para cada turma. As demais 
disciplinas obrigatórias têm a leitura obrigatória e a prova como forma de avaliação do 
semestre. os trabalhos ficaram assim distribuídos, por turma: 4º Ano – TCC; 3º Ano – 
Escatologia e Criação; 2º Ano – Sinóticos; 1º Ano – Teologia Fundamental I. estudantes do 
Curso Sequencial farão os trabalhos de pesquisa em Teologia Fundamental I (primeiro ano) e 
Escatologia e Criação (segundo ano) 4) Encaminhamentos do semestre. Na sequência, o 
coordenador fez o comunicado sobre: a) Congresso Estadual de Teologia: acontece em Santo 
Angelo/RS, de 04 a 07 de maio de 2015. A Estef subsidiará 40% do custo do ônibus para o 
deslocamento de estudantes e professores ao Congresso. Além disso, a Escola pagará a taxa 
de inscrição dos estudantes que se inscreverem para fazer comunicações no Congresso, com 
a intenção de estimular a participação. Cada Instituto ficou responsável por uma mesa e uma 
oficina. Os resumos devem ser enviados até 03/04/2015. b) Curso Sequencial teve somente 
três jovens inscritos para o 1º Ano. Ato contínuo passou-se às comunicações: Convite 
endereçado à ESTEF de Ordenação Episcopal do Pe. Leomar Brustolin – 25 de março – 
Caxias do Sul; Apresentou-se campanha de educação ecológica, com incentivo à reciclagem 
do lixo na ESTEF; Início de curso de pós-graduação em Montenegro com 38 inscritos para a 
especialização em Teologia e Sociedade; Em janeiro aconteceu segunda etapa do curso 
“Teologia e Missão” e encerramento do curso de Franciscanismo; Encontro do Grupo Teologia 
Feminista da ESTEF marcado para 19 de março, 14 hs, com presença de participantes do 
CEBI; Os CTPs recomeçam em breve. São 13 grupos no interior e um grupo de estudos 
bíblicos aqui na paróquia Santo Antônio, com 55 inscritos. Nada mais havendo a constar lavrei 
a presente ata que vai por mim assinada. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2015. Prof. Wilson 
Dall´Agnol. 


