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Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis aconteceu, nas dependências da Casa Fonte 

Colombo, reunião do colegiado de curso de teologia com a presença de Vanildo Zugno, Anésio 

Ferla, Salete Dalmago, Bruno Glaab, Nestor Inácio Schwerz, Marcio Joel Birck, José Bernardi, Luis 

Carlos Susin, Arno Freliche Gilmar Zampieri, Frei Orestes e Luciano Massullo. Após o momento 

de oração, o coordenador do Colegiado, Vanildo Zugno, conduziu os trabalhos, seguindo a pauta: 

1) Partilha das disciplinas: Professor Massullo avaliou como positivo o semestre, embora a turma 

fosse bastante numerosa. Constatou problemas quanto a pontualidade e as saídas mas cedo por parte 

dos alunos, por tratar-se de sexta-feira. Professora Raquel, disse tratar-se de uma turma pequena e 

que a mesma demonstra pouco interesse. Já a turma do sábado parece bastante interessada e bem 

envolvida. Frei Orestes, percebe o grupo bastante participativo, compreensivo com as dificuldades 

por parte dos alunos vindos do Haiti. Partilhou também a ideia de um grupo de estudos na área do 

direito matrimonial. Professor José, que ministra a cadeira de Metodologia, partilhou a dificuldade 

na correção dos textos apresentados. Os alunos têm muita dificuldade no fichamento de leitura. 

Vanildo Zugno no desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa constatou muita dificuldade em 

elaborar e apresentar a pesquisa e cópias de internet. Abuso do uso de celulares e computadores em 

sala de aula. Chegou-se ao consenso de que no início do próximo semestre, cada professor deve 

conversar com a turma sobre as distrações provocadas pelo uso constante destes meios. Também 

na reunião com os formadores se tratará do assunto. Partilhou, ainda, muitos atrasos no início de 

cada período. 2) Semana de Iniciação Teológico Pastoral do dia 22 a 26 de agosto, no dia 23 haverá 

a assembleia com os estudantes onde se trabalhará o instrumental pedagógico, no dia 24 pela manhã 

o Susin abordará a relação, entre a Evangelii Gaudiume Gaudium et Spes. Nesta semana se fará a 

apresentação dos TCCs, sendo distribuído para correção dos professores e apresentados em dia de 

aula destes. 3) Congresso de Teologia que terá como tema: O fazer teológico nas Igrejas em reforma 

Pós-modernidade. Será na PUC dos dias 29 de maio a 01 de junho de 2017. Frei Susin foi indicado 

para assessor. Os trabalhos pela manhã serão organizados da seguinte forma: na primeira hora uma 

intervenção mais prolongada e na segunda parte uma espécie de painel. Na terça-feira o assessor 

será Agenor Briguenti e na quarta-feira Walter Altmann. 4) Comunicações: Professor Gilmar, 

comunica a continuidade do curso de pós-graduação entre 25 e 30 de julho. Professor Bruno 

comunica a participação dele e do Susin no Congresso da SOTER. Professor Vanildo irá com Frei 

Orestes a Bagé para o ESTEPA na última semana de agosto. Professor Vanildo defenderá sua tese 

de Doutorado.Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata que vai por mim, Luciano 

Massullo, secretário ad hc, assinada. Porto Alegre, 12 de julho de 2016 

 

 


