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Aos três dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 14 horas, na sala Oscar Romero, 
reuniu-se o Colegiado do Curso de Teologia da ESTEF. Estavam presentes os professores: 
Arno Frelich, Gilmar Zampieri, José Bernardi, Bruno Glaab, Anésio Ferla, Vanildo Zugno e 
Olavio Dotto. Justificaram ausência Katia Sassi, Raquel Pena Pinto, Luiz Carlos Susin. 
Ausentes os representantes discentes. A oração inicial foi conduzida pelo professor Olavio 
Dotto, que também coordenou a reunião, passando aos pontos da pauta: 1) 30 anos da estef: 
dialogou-se sobre iniciativas a serem implementadas em vista da comemoração dos 30 anos 
da Escola. Sugeriu-se a organização da memória fotográfica, partindo das fotografias que 
estão no arquivo da escola e convocando ex-estudantes e professores que desejem 
compartilhar fotos de seus arquivos pessoais que tenham algum registro da Estef. A equipe 
de coordenação expôs a proposta do Simpósio de Teologia a ser realizado em setembro de 
2016 em parceria com os Franciscanos, os Capuchinhos e as Irmãs Franciscanas de Nossa 
Senhora Aparecida que também celebram 100, 120 e 90 anos de presença no RS, 
respectivamente. A proposta foi bem acolhida e se sugeriu encerrar o Simpósio com uma 
confraternização com ex-professores/as e ex-alunos. Também foi sugerido: ver a possibilidade 
de um registro na Camara de Vereadores ou Assembleia Legislativa para marcar os 30 anos 
da estef; dar visibilidade aos estrangeiros que fazem parte da história da estef; evidenciar o 
envolvimento da Estef com movimentos sociais e eclesiais que receberam apoio da estef; 
repaginar o site da Estef; publicar número especial dos Cadernos com a colaboração de ex-
alunos que se formaram na Estef. 2) Semana de Iniciação Teológico-pastoral: o professor 
Olavio informou que serão oito estudantes que apresentarão os trabalhos de conclusão de 
curso. Ao mesmo tempo solicitou que professores/as incentivem os estudantes para a 
apresentação de trabalhos de pesquisa e pastorais nos espaços de comunicação. 3) 
Simpósio de Teologia: o coordenador da graduação apresentou o programa do simpósio que 
acontece de 21 a 25 de setembro de 2015 como tema Teologia e Espiritualidade, 
encarregando-se de elaborar folder para divulgação.4 Agenda do 2º Semestre: para os 
encontros formativos sugeriu-se a seguinte agenda. No dia 02/09 o tema de reflexão será as 
repercussões da LaudatoSii. Convidar os professores e estudantes interessados. O prof. 
Gilmar Zampieri ficou encarregado de coordenar o encontro. Para o encontro formativo do dia 
21/10, que reúne professores/as e formadores/as sugeriu-se aprofundar o tema do Ano da 
Vida Consagrada, convidando os bispos do Regional que fazem parte da Comissão para a VR 
e formação do Clero: Jaime Splenger, Paulo de Conto e José Gislon. Depois do encontro, 
formadores/as que tiverem algum encaminhamento se reunirão com a respectiva coordenação 
de curso. Além destas datas, foram relembradas as seguintes: 18/08 – assembleia do dabarc; 
30/09 colegiado de curso; 01/10 início do processo de avaliação e 15/10 assembleia de 
avaliação; 11/11 e02/12 reuniões do Colegiado de Curso; 11/12 – celebração de colação de 
grau e conclusão do Curso sequencial. A reunião foi concluída com rodada de comunicações 
e partilha, onde apareceram os seguintes temas: pós-graduação realizaram módulos na última 
semana de julho; Sulão de Ecumenismo que acontece de 28 a 30 de agosto, em Florianópolis; 
Congresso de Educação Franciscana, a ser realizado em Curitiba; Reunião da Soter Sul, que 
acontece em Florianópolis, de 14 a 17 de dezembro; Congresso de Gênero e Religião que se 
realiza na Est, em São Leopoldo, de 10 a 14 de agosto. Nada mais havendo a constar, lavrei 
a presente ata que vai por mim assinada. Porto Alegre, 03 de agosto de 2015. José Bernardi, 
Secretário ad hoc. 


