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Ao dia primeiro de julho de 2015, foi aberta a reunião do Colegiado pelo coordenador 
de Curso, prof. Olávio Dotto. Faziam-se presentes os seguintes professores e 
professoras: Humberto Maiztegui, Gilmar Zampieri, Luciano Massullo, Salete Dal 
Mago, Kátia Sassi, Raquel P. Pinto, Bruno Glaab, Olávio Dotto, Wilson Dalagnol, José 
Bernardi, Arno Frelich, bem como os dois representantes do corpo discente: Franklin 
Francisco Silva Freitas e Juan Miguel Gutiérrez Mendéz. Foram abordados os 
seguintes temas: 1) Revisão do Semestre e avaliações: Todos os professores e 
professoras partilharam os procedimentos encaminhados em sala de aula com os 
respectivos resultados. Em Teologia Feminista, uma estudante reprovada e duas em 
exame. História 1, o Prof. José Bernardi mencionou que o equilíbrio veio da leitura, mas 
a prova foi sofrível. O Prof. Gilmar destacou que a média no geral é fraca. A Profa. 
Kátia Sassi salientou que é preciso dar atenção para a metodologia, pois aparecem 
dificuldades que já deveriam estar superadas. O Prof. Humberto Matzque sugeriu um 
seminário sobre a ética do estudo. 2) Revisão do Ementário: Com a supervisão dos 
Profs. José Bernardi e Olávio Dotto, foram revistas as ementas de todas as disciplinas. 
Estas modificações deverão ser aprovadas pelo CEPE e a partir daí, serão estas que 
deverão constar Plano de Ensino. Foi lembrado que é de grande importância que os 
temas transversais: História da África e Afrodescendente, Gênero, Ecologia e Direitos 
Humanos, devem aparecer no Plano de Ensino. 3) Trabalhos e Leituras obrigatórias: 
para o próximo semestre, as leituras obrigatórias serão: Para o Primeiro ano, Literatura 
profética. Segundo Ano, Trindade. Terceiro Ano, Atos e Carta. Quarto Ano, Síntese 
Teológica. Para o Curso Sequencial, Atos e Carta. 4) Semana de Iniciação Teológica: 
A Semana de Iniciação Teológica acontecerá de 24 a 28 de agosto de 2015. Há uma 
perspectiva de nove a onze apresentações de TCCs. A sugestão para a programação 
é de na primeira parte da manhã trabalhar uma temática e na segunda, apresentação 
dos trabalhos. O Prof. Wilson Dalagnol sugeriu o tema do arquidiocesano da CEBS. O 
Prof. Gilmar, Ecologia destacando a novíssima encíclica papal Laudato Si’. O professor 
Humberto, retomou a demanda anterior da ética no estudo. Nos próximos dias a 
programação ganhará forma. Para finalizar foi realizada uma rodada de comunicações. 
O Prof. José Bernardi comunicou que a ESTEF está por receber visita do MEC. 
Convidou todos os professores a se inteirarem do PDI e a atualizarem os seus 
currículos lattes. A visita não tem dia marcado e pode acontecer em qualquer momento. 
Em seguida @s professor@s foram convidad@s para participar de um característico 
lanche julhino junto com as demais funcionárias da casa. Sendo o que havia a registrar, 
lavrei a presente ata. Porto Alegre, 01 de julho de 2015.  Profa. Raquel Pena Pinto. 
 


