Ata da Assembleia Geral do CONEA – Março de 2016
No décimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezesseis, reuniram-se no Auditório do Hotel Voyage,
na cidade de Catanduvas/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, IFC Campus
Santa Rosa do Sul, IFC Campus de Concórdia, IFC Campus de Rio do Sul, IFC Campus de Videira e Colégio
La Salle – Xanxerê. O Presidente do CONEA, Professor Nelson Rintzel, faz a abertura dos trabalhos
saudando todos os presentes. Na sequência, destacou a importância dos trabalhos que vem sendo realizados
pelo CONEA no Estado de Santa Catarina, e conclamando as Escolas para que seja dada a continuidade
merecida ao Conselho Estadual de Ensino Agrícola deste Estado. Destacou a importância da participação de
cada Escola com um representante da direção e um dos professores, nas reuniões e assembleias do CONEA,
na oportunidade parabenizou os novos diretores que assumiram a direção das Escolas em 2016. O presidente
apresentou a pauta da assembleia e solicitou sugestões da plenária para assim compor a pauta do dia. Foi
comunicado a todos que o banner com as competências que compõe a Avaliação do CONEA está pronto e
será entregue para cada Escola na visita do SINTAGRI/ATASC, este tem o objetivo de divulgar as atividades
do CONEA e motivar professores e alunos quanto da Avaliação anual deste Conselho. O tesoureiro do
CONEA Antonio Tiago da Silva fez a prestação de contas do CONEA referente ao ano de 2015, que foi
aprovado por unanimidade por todos os presentes, também comunicou que em abril deste ano, será
encaminhado boleto para as Escolas referente à anuidade de 2016. O Presidente do SINTAGRI, Antônio
Tiago da Silva, combinou com os presentes as seguintes datas para realização do roteiro de visitas pelos
representantes do SINTAGRI, ATASC, UNITAGRI e CONEA a todas as Escolas Agrícolas de Santa
Catarina: 27 a 30 de junho 2016 a 1ª etapa contemplando 06 Escolas, dia 16 de setembro no IFC Campus de
Camboriú e dias 16 a 18 de agosto de 2016 nas demais Escolas. Nestas datas ficou definido que cada Escola
reunirá além dos alunos formandos, os professores da área técnica para a realização de uma reunião paralela
com representantes do CONEA. Solicitaram-se as Escolas presentes as respectivas datas de sua formatura,
para que seja feita a entrega da premiação dos melhores colocados do CONEA na Avaliação de 2015. O
diretor do CEDUP Getúlio Vargas, professor Wilson Wronski, relatou algumas dificuldades encontradas pelo
professor Ricardo Scalco que foi o responsável pela Elaboração da Avaliação do CONEA de 2015,
destacando: atrasos na entrega das questões; escolas que não enviaram as questões; falta de formatação das
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questões enviadas; questões enviadas com menos de cinco alternativas de resposta e questões sem a
alternativa de resposta; falta de questões em algumas competências; questões mal elaboradas nos aspectos
técnicos e ortográficos; falta de identificação do grau de dificuldade de cada questão. Mesmo destacando que
a Avaliação do CONEA desde sua primeira edição tem evoluído em qualidade, é importante aprimorar e
melhorar a cada ano. Em relação à Avaliação do CONEA para 2016 se manterá as definições do ano de 2015
em relação ao tempo e horário, sendo 3h30min de duração com início às 8h 00min a aplicação da avaliação e
o tempo mínimo para permanência em prova de 2h. Já discutido em assembleias anteriores, o CONEA
recomenda para que cada Escola valorize a Avalição de 2016, onde a nota da avaliação seja utilizada na
avaliação individual de cada aluno no trimestre ou bimestre final e dentro das possibilidades de cada Escola,
que a nota individual do CONEA apareça na documentação oficial do aluno como diploma, histórico escolar,
ou certificado de estágio. Relembrou-se também que a avaliação aplicada aos formandos de todas as Escolas
Agrícolas, tem como principal objetivo avaliar a qualidade do nosso ensino, determinando os pontos falhos
em cada Escola, para que a mesma possa buscar alternativa e melhorar assim sua qualidade na formação
profissional de seus alunos. Foi definido por unanimidade o CEDUP Getúlio Vargas de São Miguel do Oeste,
como responsável pela Comissão de Elaboração da Avaliação do CONEA 2016, sendo o professor Ricardo
Scalco o responsável pela Elaboração, definindo-se as seguintes datas: Até 31 de agosto para o envio das
questões para o endereço eletrônico: agronegocios.gba@gmail.com; 20 e 21 de outubro encontro das Escolas
para a elaboração da Avaliação em Água Doce, 09 de novembro a aplicação da Avaliação, destacando que é
estatutário que a avaliação aconteça sempre na terceira quarta-feira do mês de novembro, porém, foi decidido
em assembleia que pelo motivo do feriado do dia 15 de novembro, neste ano, a avaliação será antecipada em
uma semana, e dia 18 de novembro a correção em São José do Cerrito. Ficou definido que o professor Gerson
Batistella fará um orçamento de leitor ótico para correção dos gabaritos da Avaliação do CONEA buscando
viabilizar sua aquisição junto ao tesoureiro da entidade, para a avaliação de 2016. O Presidente do CONEA,
professor Nelson Rintzel apresentou a proposta para o Congresso Estadual do CONEA para o primeiro
semestre de 2017, foi aprovado por unanimidade à data e também a comissão organizadora responsável pelo
Congresso, composta pelos professores Gerson Batistella, José Carlos Branher, Nelson Rintzel e Antonio
Tiago da Silva. O professor Nelson apresentou também a proposta para organizar apostilas didáticas para
cada competência da Avaliação do CONEA, reunindo os professores das áreas de cada Escola, elaborando
assim um material padronizado pela entidade CONEA como referência a professores e alunos. O presidente
do SINTAGRI, Antônio Tiago da Silva, comentou sobre a grande preocupação do Sindicato com a
diversidade de curso técnico na área agropecuária que estão sendo criados no Estado, principalmente pelo
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IFSC, gerando problemas de atuação profissional por falta atribuições legais para registro junto ao CREA. O
presidente do CONEA ao passar a palavra para o Deputado Estadual Rodrigo Minotto, pede ajuda e atuação
junto a Educação Profissional e a situação financeira dos CEDUPs de Santa Catarina. O deputado destaca que
sua principal bandeira é a Educação, se coloca à disposição das Entidades dos Técnicos Agrícolas para
auxiliar no que for preciso, para buscar possibilidades de valorização e recursos financeiros junto a Secretaria
de Educação do Estado, para os CEDUPs. O deputado também solicitou a entidade uma pauta de
reivindicações para providenciar uma audiência pública junto à assembleia legislativa do Estado. O professor
José Carlos Brancher, presidente da ATASC e a partir de março deste ano, representante dos Técnicos
Agrícolas Catarinenses como funcionário do CREA/SC, apresentou para os presentes a relação de cursos
técnicos do Estado comentando sobre sua função de integrar o CREA na Educação Profissional Catarinense.
O professor José Carlos Brancher destaca a preocupação dos diversos cursos que estão aprovados e em
aprovação junto ao CREA, que são incompatíveis com as atribuições profissionais dos Técnicos em
Agropecuária. O vice-presidente do CONEA, professor Fernando Pajara, vai coordenar junto ao IFC a
possibilidade de formalizar cursos de pós-graduação para os professores dos Cursos Técnicos das Escolas
Agrícolas do Estado. O Presidente do CONEA, no uso de suas atribuições legais, dá por encerada a
assembleia geral do CONEA de 2016, 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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