
 
COLEGIADO DE CURSO 

Ata 003/2016 

 

Aconteceu nas dependências da ESTEF, no dia 20 de Abril de 2016, reunião do colegiado 

de curso de teologia com a presença de Vanildo Zugno, Anésio Ferla, Raquel Pena Pinto, 

Salete Dalmago, Bruno Glaab, Nestor Inácio Schwerz, Vera Lucia Gomes Nunes, Orestes 

Serra e Gilmar Zampieri, sob a seguinte pauta: a) processo avaliativo; b) plano de ensino 

e princípios pedagógicos; c) encontro estadual de teologia 2017; d) jornada de formação 

27/04; e) encontro formativo com formadores(as)/ professores. a) Quanto ao processo 

avaliativo foi retomamos a experiência dos últimos anos em que se avalia a partir dos 

princípios pedagógicos. Recordou-se que o processo avaliativo se dá em três níveis: 

avaliação por disciplina, turma e curso. Ponderou-se a dificuldade de fazer avaliação se 

não há no plano de ensino uma real formatação dos princípios pedagógicos com 

instrumentos de execução práticos dos princípios. Definiu-se que nas avaliações de 

disciplina se faça também a avaliação de turma e estabelecemos as seguintes disciplinas 

e datas para que a avaliação de turma possa ser feita também Na disciplina de Cristologia 

(dia 4 de maio) de teologia fundamental ( dia 5/05) Atos e Cartas (3 de maio) e TCC (dia 

29 de abril). Dia 11 de maio será feita a avaliação da escola. As avaliações de disciplina 

devem ocorrer entres os dias 2 a 7 de maio de 2016. b) Quanto ao plano de ensino e 

Princípios Pedagógicos é preciso insistir para que seja formulado de tal forma que sejam 

passíveis de verificação. Caso contrário, a avaliação fica abstrata. Para o próximo 

semestre insistir na transformação dos princípios em instrumentos operacionais factíveis. 

c) Encontro Estadual Teologia 2017. Próximo encontro estadual será na PUC-RS ou 

Unilasalle e Estef. O encontro preparatório da coordenação acontecerá Santa Maria no 

dia 23 de maio próximo. Os representantes dos professores e dos alunos da Estef deverão 

levar par ao encontro de Santa Maria as seguintes sugestões de temas: a) Teologia, 

ecologia e a questão da relação humanos e animais, b) Igreja e Sociedade - 

fundamentalismo, Doutrina Social da igreja, Estado Laico ; c)Teologia da Missão – 

igreja em Saída. Ponderou-se a que esse encontro continue ecumênico, mas com forte 

acento no teológico, isto é, que não seja um encontro de relatos de experiências ou 

palestras descritivas da realidade ou somente do âmbito eclesiológico, mas que tenha 

audácia de colocar em debate teorias ou teóricos do âmbito teológico que ajudem a pensar 

teologicamente o tempo. d) Quanto à jornada de formação 27/04 com assessores e 

coordenadores dos CTPs. O almoço será no convento. Terá palestra na parte da manhã 

com o tema Formação de Leitos e Leigas para uma igreja em saída. O palestrante será o 

Dr. Cesar Kuzma. De manhã se iniciará com uma celebração e depois palestra. Após a 

palestra haverá um momento de trabalho de grupo para conversar e um posterior debate 

com o palestrante. De tarde se repetirá a metodologia.  e) Encontro formativo 

professores/formadores. Pensou-se numa metodologia que alie formação com informação 

e momento de partilha das impressões do processo e da caminhada do presente ano letivo 

até agora. A sugestão é que seja utilizados artigos interpretativos da nova exortação do 

Papa Francisco sobre a Alegria do Amor. Sem mais, eu, secretário ad hoc lavro a presente 

ata, Gilmar Zampieri. 

 


