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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, na sala Dom Oscar Romero, 

nas dependências da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, às 14h, reuniram-se 

membros do Corpo Docente e representantes do Corpo Discente da referida Escola, para a primeira 

reunião do Colegiado de Curso do ano. José Bernardi, Diretor, iniciou comunicando o afastamento 

de Olávio José Dotto e de Katia Rejane Sassi, e da reestruturação decorrente da coordenação da 

ESTEF. Retorno de Nestor Inácio Schwerz como professor na área pastoral e assumindo a vice-

direção e a coordenação extensão. Vanildo Luiz Zungo assumiu a coordenação do curso. Bruno Glaab 

assumiu as aulas de sinóticos e o curso nas quartas-feiras à noite na Igreja Santo Antônio. Vanildo 

prosseguiu na coordenação da reunião. Apresentou a proposta de pauta.1)Programação do semestre: 

foi enviada nova grade de aulas, porque foram necessárias alterações. Recordou-se dos eventos 

programados para o ano: Tríduo Teológico Pascal; Encontro Estadual de Teologia Feminista; 

Encontro com os/as Coordenadores/ase Assessores/as do Curso de Teologia Popular (CTP); reuniões 

do Colegiados, nas terceiras quartas-feiras de cada mês. Vanildo ressaltou a importância do 

agendamento e das presenças nas reuniões do Colegiado. Katia ainda enviou a lista dos CTPs de 

março. Gilmar Zampieri comunicou estarem abertas inscrições para nova edição da Especialização 

em Formação. No final do ano haverá o encerramento da primeira turma da Especialização em 

Teologia e Sociedade, em Montenegro. Em janeiro houve o encerramento da turma de Teologia e 

Missão. Está em tratativas curso sobre espiritualidade e saúde.2)Planos de ensino: na primeira 

semana discutir com as turmas. Partilhou-se o que já está pensado. Estágio pastoral I terá quatro aulas 

presenciais e as demais na prática pastoral. Raquel Pena Pinto partilhou a proposta de conteúdo e de 

metodologia de reflexão. Orestes Alexandre Serra comentou o plano de Direito Canônico, tendo em 

vista conhecimento e adquirir gosto pelo direito, trabalhando seu fundamento, com enfoque nos 

sacramentos. Nestor, por estar chegando, quer se inteirar da realidade atual, com a preocupação de 

não repetir o que já foi trabalhado, assumindo o plano deixado por Olávio. Pretende conversar com 

os demais professores da área. Anésio Ferla apresentou a bibliografia a ser trabalhada na Teologia 

Moral. Humberto Maiztegui Gonçalves trabalhará uma introdução à história de Israel para 

contextualizar o Êxodo. Nos sapienciais toma-se a ótica femininada sabedoria. Gilmar, em Teologia 

Fundamental I, inicia com uma problematização tentando um “ver”, para perceber como se faz 

teologia hoje. Recordou a necessidade de ressaltar formalmente os temas transversais: gênero, 

ecologia, africanidade, direitos humanos, nos planos de ensino. Partilhou como pensa a estruturação 

das aulas. José Bernardi, em Metodologia, trabalhará a proposta do manual e usará as aulas para 

exercitar escrita e leitura, acompanhando a elaboração do projeto de pesquisa. Bruno pensa em fazer, 

além do trabalho, para quem tem aproveitamento da disciplina, prova na área bíblica. Vanildo, além 

de acompanhar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), trabalhará cristologia. Após problematizar 

a questão cristológica, passa para a cristologia nas questões populares, em diálogo com a bíblia, 

encerrando com a elaboração conciliar. Pensa em usar como chave de leitura a misericórdia. Arno 

Frelich, em Sacramentos, fará ligação com toda a reflexão das dioceses gaúchas sobre os sacramentos 

da iniciação cristã, ressaltando o dado ecumênico destes sacramentos, também trazendo a reflexão 
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ecológica a partir dos símbolos sacramentais. Vanildo pediu que se envie por correio eletrônico, tão 

logo estiver completo e discutido com a turma, o plano de ensino. 3) Processo de avaliação: já estão 

definidos os trabalhos de pesquisa e as leituras obrigatórias. Vanildo enviará para todos/as 

professores/as a prova do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)a fim de se ver 

como são elaboradas as questões, principalmente as objetivas. Houve problemas de TCCs com plágio 

comprovado. Deve-se cuidar mais no acompanhamento, dando tempo para tanto. 4) Tríduo 

Teológico Pascal: a partir da última reunião se tentou organizar. Vanildo apresentou o que está 

programado.5) Encontro com assessores/as e coordenadores/as locais dos CTPs: José Bernardi 

falou da necessidade de se mudar o formato tradicional da reunião com os/as coordenadores/as locais. 

Propõe-se fazer encontro de dia inteiro com assessores/as e coordenadores/as. No próximo 

encontro,dia 27 de abril, virá César Kuzma, para falar sobre o protagonismo dos leigos. Ajudará 

também aEscola a pensar o modo de trabalhar a teologia para o protagonismo dos leigos. Na parte da 

manhã a questão teológica, aberta a toda a comunidade acadêmica, e à tarde a questão formativa. Para 

um próximo poderá se abordar a questão popular.6) Encontro Estadual de Teologia Feminista: 

Arno partilhou a organização, o tema e as necessidades para o encontro.7) Grupos de Pesquisa: estão 

em andamento teologia feminista eVaticano II. Podem surgir outros.8) Comunicações: quando 

houver necessidade de trocas ou ausência comunicar ao Coordenador do Curso. Campanha da 

Fraternidade Ecumênica, recorda Humberto, professor da Estef e Presidente do CONIC RS. Segundo 

Anésio é a Campanha que mais repercussão está tendo no Brasil. Gilmar comunicou a publicação do 

primeiro livro do projeto sobre os textos do Curso de Teologia a Distância. José Bernardi comunicou 

a formatura da turma do CTP em Garibaldi, dia 27 de fevereiro. Anésio convidou a todos/as para 

participar da celebração de sua tomada de posse como pároco na Paróquia Nossa Senhora da 

Misericórdia, na Restinga, Porto Alegre, RS. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião. 

A presente ata foi redigida para que conste. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2016. Secretário ad hoc: 

Arno Frelich. 

 


