Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Plenária do CONEA – Setembro de 2015
No décimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniram-se no Auditório do Hotel Bebber,
na cidade de Campos Novos/SC às 9h 00min, os representantes legais do Sindicato dos Técnicos Agrícolas
de Nível Médio do Estado de Santa Catarina – SINTAGRI, da Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa
Catarina – ATASC, e do Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina – CONEA representado
pelo CEDUP – Getúlio Vargas – São Miguel do Oeste, CEDUP Campo Erê – Campo Erê, CEDUP Caetano
Costa – São José do Cerrito, CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva – Água Doce, CEDUP Vidal
Ramos – Canoinhas, IFC Campus Santa Rosa do Sul, IFC Campus de Concórdia, IFC Campus de Rio do Sul,
IFC Campus de Videira, IFC Campus Camboriú, IFC Campus Araquari e Colégio La Salle – Xanxerê. O
Presidente do CONEA, Professor Nelson Rintzel, faz a abertura da reunião saudando todos os presentes. Na
sequência, destacou a importância dos trabalhos que vem sendo realizados pelo CONEA no Estado de Santa
Catarina, e a importância de todas as Escolas estarem presentes nesta reunião, construindo assim as atividades
que consolidarão os objetivos do CONEA no Estado de Santa Catarina. Também, conclamando as Escolas
para que continuem participando efetivamente. O professor Nelson Rintzel comentou sobre o roteiro de
visitas nas Escolas, sendo que algumas ainda serão atendidas conforme programação, nas próximas semanas.
Ressaltou-se a importância do contato do presidente do CONEA com os professores de cada Instituição de
Ensino, pensando nos professores da área técnica e dentro das possibilidades de cada Escola também os
professores do ensino médio. Solicitou-se às Escolas participar e divulgar seus trabalhos, projetos e
atividades no espaço concedido no site do SINTAGRI/ATASC para o CONEA, divulgando assim o site à
professores e alunos. Decidiu-se por consenso em plenária que o CONEA fará a confecção de banners com as
22 competências que compõem a avaliação anual do Conselho, para encaminhar a cada Escola do Estado,
divulgando assim a Avaliação Anual do CONEA a professores e alunos. Na sequencia o coordenador da
Avaliação do CONEA, professor Ricardo Scalco, comentou que faltam ainda 3 Escolas encaminharem as
questões, e que as Escolas que já enviaram, apesar de faltar algumas questões, as enviadas estão de boa
qualidade e atenderam as propostas metodológicas. Sendo que as Escolas que não enviaram ainda terão prazo
até dia 18 de setembro para encaminharem suas questões para a Avaliação anual do CONEA. Considerou-se
a possibilidade de certificar os professores que elaboram as questões para a Avaliação do CONEA, após
várias sugestões decidiu-se que a ideia será mais bem construída para a próxima avaliação. Quanto à
elaboração da Avaliação, decidiu-se por unanimidade fornecer um certificado emitido pelo CONEA aos
professores que participarem nos dias 22 e 23 de outubro na elaboração da Avaliação de 2015. Ainda sobre o
encontro para a elaboração da Avaliação, solicitou-se que as Escolas mobilizem um maior número possível
de professores, abrangendo todas as áreas das competências que compõem a avaliação, e que confirmem
presença até o dia 9 outubro. O vice-presidente do CONEA, professor Fernando Francisco Dillmann Pajara
explanou a situação da representação do CONEA junto ao CONSUPER. Houve o indeferimento da
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candidatura, foi entrado com recurso e na reunião do CONSUPER, para não barrar o processo eleitoral do
IFC, optou-se por retirar o recurso. O professor Gerson Batistella relatou o histórico dos fóruns organizados
desde 2006 pelo CONEA, e sobre o documento elaborado em 2012 em Xanxerê conjugando os trabalhos dos
quatro fóruns anteriores. Este documento do CONEA, que já tinha sido definido ser publicado em forma de
livro, será agora finalizado por um grupo de trabalho composto por um representante de cada Escola e de
cada entidade que compõem o CONEA, o nome do representante de cada Escola e entidade deverá ser
enviado ao Presidente Nelson Rintzel até o dia 18 de setembro, para que assim possa ser efetivado e
concluído este trabalho de publicação. O tesoureiro do CONEA Antonio Tiago da Silva apresentou a
prestação de contas do CONEA até o momento, comentando sobre as principais despesas do CONEA e a
situação das anuidades das Escolas e entidades, também falou do auxílio financeiro que o
SINTAGRI/ATASC sempre deu no período de dificuldades financeiras do CONEA. Retomando, o professor
Nelson Rintzel propôs para 2016 o VI Fórum (congresso ou seminário) do CONEA, com o objetivo de
começar um trabalho de elaboração de materiais didáticos específicos de cada área, competências que
compõem a avaliação do CONEA. Decidiu-se que o VI Fórum (congresso ou seminário) acontecerá na
primeira quinzena do mês de junho de 2016 e que será estruturado na próxima plenária do CONEA a partir de
sugestões que as Escolas foram convidadas a enviar ao professor Nelson no e-mail nrintzel@bol.com.br. O
presidente da ATASC e do FENEA, professor José Carlos Brancher apresentou a programação do III
Congresso Nacional do Ensino Agrícola que acontecerá em Santana do Livramento/RS, convidando os
professores a participarem do evento representando as Escolas catarinenses e o CONEA, a programação e
custos serão enviados por e-mail a todas as Escolas. O Presidente do CONEA, no uso de suas atribuições
legais, dá por encerada a reunião ordinária da Plenária do CONEA de setembro de 2015, agradecendo a
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu Gerson Batistella, secretário do CONEA, encerro a
presente ata que após lida e aprovada será anexada à lista de presenças que é parte integrante desta ata.
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