Ata da Reunião para Correção da Avaliação do CONEA do ano de 2010
Aos vinte e seis dias do mês novembro de dois mil e dez, reuniu-se a comissão responsável pela correção da
prova do CONEA, na EPAGRI de Campos Novos – CETRECAMPOS em Campos Novos – SC, às
08h30min (oito horas e trinta minutos) sob a coordenação do Vice-Presidente do CONEA e também
coordenador da Comissão Organizadora da Avaliação por Competências Professor Rodrigo Martins
Monzani, com a presença das seguintes Escolas e Entidades: IFET – Campus de Rio do Sul, IFET – Campus
de Sombrio, IFET – Campus de Concórdia, IFET – Campus de Camboriú, IFET – Campus de Araquari,
CEDUP Getúlio Vargas – São Miguel do Oeste, CEDUP – Campo Erê, CEDUP Professor Jaldyr Bhering
Faustino da Silva – Água Doce, CEDUP Caetano Costa – São José do Cerrito, Colégio La Salle – Xanxerê,
IAESC – Itapiranga, SINTAGRI e ATASC. O Coordenador Professor Rodrigo Martins Monzani saúda todos
os presentes, e deu início aos trabalhos. Sequência das atividades: 1) Em consenso definiu-se que as questões
rasuradas serão todas anuladas, independente se consta ou não na Ata que foi preenchida pelos fiscais. 2)
Definiu-se que a correção segue conforme gabarito oficial, não sendo constatada assim problemas com as
alternativas corretas do gabarito. 3) Serão aceitos na correção gabaritos do aluno, desde que, o número de
gabaritos feche com o número de alunos que fizeram a prova. 4) Nas atas que acompanharam os gabaritos
consta reclamação da questão “5” e “12”, o grupo de trabalho julgou improcedente a reclamação, mantendose válidas as questões para posterior correção. 5) Foi definido que a correção será realizada dividindo os
presentes em cinco grupos de trabalho, onde cada grupo fará a correção e levantamento de acertos totais e por
competência com uma Escola de cada vez. Os grupos foram coordenados pelos professores José Carlos
Brancher, Carlos Antonio Krause, Almir Luis Vedana Zaparolli, Evandro Rambo e Jânio Francisco Correa. 6)
Após a correção de todos os gabaritos de cada Escola o número de acertos por competência foi repassado ao
Professor Gerson Batistella para proceder à tabulação dos mesmos em planilha anexa. 7) Ao término das
correções foi feito à tabulação geral dos dados. 8) Procedeu-se o levantamento dos alunos com melhor
desempenho por Escola, sendo: Gustavo Kortmann (IFET Campus Araquari) com 45 acertos; Fábio Meurer
(IFET – Campus Sombrio) com 44 acertos; Claiton Schwertz (IFET – Campus Concórdia) com 45 acertos;
Jhonatan Orsolin (IFET Campus Camboriú) com 43 acertos; Célito Rafael Sebold Huntemann (IFET Campus
Rio do Sul) com 35 acertos; Robson Milani (CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva – Água
Doce) com 40 acertos; Marcelo Pereira (CEDUP Vidal Ramos – Canoinhas) com 41 acertos; João Luiz
Weber (CEDUP Getúlio Vargas – São Miguel do Oeste) com 49 acertos; Mattheus Frederic Back Kollin
(CEDUP Campo Erê) com 49 acertos; João Paulo Pagno e Guilherme Neuhaus (CEDUP Caetano Costa –
São José do Ceritto) com 45 acertos; Everton Markel Bernardes (IAESC Itapiranga) com 40 acertos; Thiago
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Augusto Girotto e Jhonatan de Menezes Andrade (Colégio La Salle – Xanxerê) com 45 acertos. 9) Procedeuse o levantamento dos cinco alunos com melhor desempenho entre todas as Escolas, sendo eles: João Luiz
Weber (CEDUP Getúlio Vargas – São Miguel do Oeste) e Mattheus Frederic Back Kollin (CEDUP Campo
Erê) com 49 acertos; Daniel de Conto, Gustavo Friederichs e Lucas Ezequiel Gawski (CEDUP Getúlio
Vargas – São Miguel do Oeste) com 47 acertos; 10) A média geral entre todas as Escolas foi de 4,97; 11) Às
15:00 (quinze horas) após a tabulação dos acertos de todas as Escolas, definidos os melhores colocados por
Escola e entrega dos resultados em CD juntamente com Ata da correção, enceram-se os trabalhos. 12) O vice
presidente do CONEA e Coordenador do Provão do CONEA de 2010, professor Rodrigo Martins Monzani
agradeceu o empenho e presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu Gerson Batistella, secretário do
CONEA, encerro a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes, bem como todos
assinarão a lista de presenças que é parte integrante desta ata.
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