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Aos dias treze de maio de dois mil e quinze, reuniu-se nas dependências da Escola Superior 

de Teologia e Espiritualidade Franciscana o colegiado de Curso, composto pela Direção, 

Professores e representante do corpo discente para tratar dos seguintes assuntos: 1- 

Avaliação do Congresso de Teologia que aconteceu em Santo Ângelo nos dias 4 a 7 de 

maio de 2015. A mesma será levada para a reunião dos representantes dos Institutos 

teológicos no dia 25 de maio próximo. Destaques: A ESTEF se fez presente com boa 

participação de alunos e professores; a valorização do Congresso por parte de alguns 

alunos que participaram pela primeira vez; alguns alunos se deram conta que poderiam 

também ter apresentado seu TCC no momento das Comunicações; nas comunicações, a 

liberdade de escolher a temática, alguns assuntos foram bem polêmicos; comunicações 

bem feitas; a riqueza também se deu pela abertura a participação de alunos de outras áreas 

do conhecimento, como direito, psicologia; a organização do Instituto URI, e das famílias; 

alimentação muito boa; a preocupação do DABARC e o cuidado com o todo na viagem; 

alunos da ESTEF participando, se posicionando durante o Congresso; a importância da 

participação de outras Igrejas Cristãs, enriqueceu o Congresso; todos os temas foram bem 

trabalhados, exceto a palestra de abertura; as oficinas também foram muito boas; na 

verdade a questão dos direitos humanos foi pouco provocativo; entrou um pouco sobre 

homofobia e maioridade penal; as liturgias bem preparadas com temática ampla; o teatro 

“QUEM FAZ GEMER A TERRA”, foi excelente; a ESTEF no seu todo, mostrou a cara, fez 

a diferença. Ficou como sugestão que ao celebrarmos os 30 anos de ESTEF se faça um 

resgate histórico e se construa uma sala de “memória” com uma linha do tempo dos eventos 

através de fotos da caminhada da ESTEF, e outras simbologias que relatam a história. Frei 

José lembra que o próximo Congresso, aqui de 2 anos será em Porto Alegre. Se formos 

convidados a assumir, estaremos abertos para isso. Precisamos prever com antecedência 

os espaços, como ESTEF, Paróquia Santo Antônio e Auditório da Escola de Educação 

Básica Rainha do Brasil.2- Retomada do processo avaliativo. Frei Franklin, 

representando os alunos disse que foram boas as avaliações das disciplinas e de curso; 

sentiu-se que ingessa muito fazer a avaliação partindo dos princípios pedagógicos; como 

as coisas são avaliadas quando acontecem, acaba que a o momento de avaliação se 

esvazia um pouco, mas no geral está andando bem; sente-se que há uma maturidade já na 

caminhada; está se pensando que talvez a avaliação ‘oficial’ aos poucos pode ir sendo 

dispensada, mas ainda no momento, é  bom manter e quando  se aproximar a avaliação 

buscar reelaborar a metodologia.3- Leituras obrigatórias – Especialmente o 4º ano está 

achando muito pesado as leituras, trabalhos, provas e o TCC. Definiu-se que faremos uma 

revisão do todo para o segundo semestre, revendo também a bibliografia. 4- Visita do MEC 

– Avaliação externa da Instituição. Ainda não tem data marcada. Foi pago $ 20.800,00 reais 

para a visita. A coordenação agendou uma reunião para dia 20 de maio com a assessoria 

pedagógica para clarear alguns pontos desta visita. Algumas exigências necessárias que 

implicam na visita: a) solicitação aos professores que atualizem seu currículo Lattes, com 

publicações e outras participações; b) Os Planos de ensino em dia; c) Cópia dos artigos 

publicados em outros periódicos. Além do arquivo, tirar cópia do índice e da capa do 

periódico; d) Fazer cópia atualizada dos documentos da Instituição, como: PPP, PPI, PDI. 



5- ENADE – Exame Nacional de Desempenho. Cada ano é feito um sorteio. Neste ano o 

Curso de Teologia foi sorteado. Nos dias 09 e 10 de junho terá um seminário em Brasília 

sobre isso. De 07 de junho a 07 de julho a Instituição deve cadastrar os acadêmicos; no 

mês de outubro os acadêmicos serão sorteados e no dia 22 de novembro terá a prova para 

os alunos que estão cursando o último ano de Teologia. Todas as faculdades do Brasil vão 

participar do mesmo processo. Ficou como sugestão que os alunos do 4º ano na época da 

síntese teológica, seja feito um seminário com aqueles que irão participar da prova. A 

Instituição não poderá emitir nenhum diploma se os alunos não tiverem feito a prova. O 

importante é a preparação do aluno pois isso implica também na nota do curso. Dez 

perguntas serão de assuntos gerais e 30 perguntas específicas de Teologia. Já existe uma 

equipe de coordenação do ENADES, na área de Teologia, entre eles: Isidoro Mazzarolo e 

Geraldo de Hackmann. 6- Revisar bibliografia -Para o segundo semestre iremos revisar 

a bibliografia. Cada professor ficar atento para revisar e atualizar a bibliografia, também em 

função da atualização da biblioteca. Cada professor indicar 1 ou 2 livros que possam ser 

adquiridos e também usados nas leituras obrigatórias. Estar atentos para trabalhar temas 

transversais nas disciplinas como: questões de gênero, direitos humanos, inculturação, 

ecologia, etc... Colocar estes temas também nas ementas. 7- Comunicações: Profa. Kátia 

destacou a Pós-graduação de Montenegro, um grupo bastante participativo, vibram com as 

descobertas, a presença e apoio constante do Bispo Dom Paulo de Conto. Prof. Gilmar 

comunicou que temos a intenção de formar um novo grupo de Franciscanismo em julho 

próximo e dar andamento ao de Teologia e missão, como também já divulgando para julho 

de 2016 o Curso para Formadores. Também há a possibilidade de curso em Espiritualidade 

e Mundo do Trabalho que até então funcionava em Caxias do Sul e agora seria ligado a 

ESTEF, mas a proposta ainda está em estudo. Foi comunicado também que de 27 a 30 de 

outubro acontecerá o 2º Congresso Continental de Teologia em Belo Horizonte. No dia 27 

de maio teremos na ESTEF reunião com os Formadores das Congregações e Professores 

da ESTEF, onde refletiremos a temática sobre o “Ano da Misericórdia” proposto pelo Papa 

Francisco para 2015, o mesmo será assessorado pelo Frei Luiz Turra. Nada mais havendo 

a constar encerro a presente ata. Porto Alegre 25 de maio de 2015. Profa. Salete Veronica 

Dal Mago. 

 


