Ata da Reunião para a Elaboração da Avaliação do CONEA do ano de 2005
Aos dezenove dias do mês setembro de dois mil e cinco, reuniu-se a comissão responsável pela elaboração da
prova de Avaliação do CONEA do ano de 2005, no auditório do Colégio Agrícola de Rio do Sul, às 9:00
(nove horas) sob a coordenação do vice-presidente do CONEA, e também coordenador da Comissão
Organizadora da avaliação por competências Professor Oscar E. L. Harthmann (EAF-Rio do Sul), com a
presença dos professores Wilson A. Wronski, Sérgio Friederichs e Salete Maria Galueardi (CEDUP – São
Miguel), Claudir Gilioli (CEDUP – Campo Erê), Almir Luiz Zaparolli, Jocelito G. de Linz e Vilmar
Stimamiglio (CEDUP – São José do Ceritto), José Carlos Brancher (EAF – Sombrio), Gerson Batistella e
Danny Elson Kufner (Colégio La Salle), Sidnei Muceneeki e João Carlos Morelatto (Colégio Agrícola de
Camboriú), Oscar E. L. Harthmann e Gilmar Paulinho Triches (EAF - Rio do Sul), Elio Kuhn, Evandro Luiz
Rambo e Tarcílio J. Sohneida (IAESC – Itapiranga), Stelamaris Dezen, Rosane S. Moreno e Marlos José de
França (CASCGO – Araquari), Adilson Luiz A. Velho, Luiz Altaedo Wendt e Elio Popadiuk (CEDUP –
Canoinhas) e Paulo E. Pucci (EAF – Concórdia), Ricardo Luiz dos Santos, Vagner Hartiopp e Sérgio Luiz
Luchese (CEDUP – Água Doce). Sequência dos trabalhos: 1) Recepção pelo Coordenador da comissão
responsável pela avaliação professor Oscar E. L. Harthmann e apresentação dos professores presentes, o
professor Oscar E. L. Harthmann justifica a ausência do presidente do CONEA professor Nivaldo Turra,
assumindo o andamento dos trabalhos sobre a elaboração da avaliação do CONEA do ano de 2005; 2) Ficou
decidido em votação pelos presentes priorizar os trabalhos na elaboração da avaliação do CONEA do ano de
2005, somente para o Curso Técnico de Agropecuária concomitante, descartando-se assim a possibilidade da
duplicidade de questões para aplicação nos Cursos Pós Médios, pois não coincide com as datas de término de
Curso; 3) Para a escolha das questões o Coordenador da comissão de avaliação dividiu os professores
presentes em três grupos de trabalho, de acordo com a área de atuação de cada profissional, os grupos foram
divididos nas áreas de produção animal, produção vegetal e gestão; 4) Conforme as questões foram sendo
selecionadas pelos três grupos de trabalho, um secretário de cada grupo as encaminhava ao professor Gerson
Batistella, montando-se assim a Avaliação do CONEA do ano de 2005; 5) Às 14:20 (quatorze horas e vinte
minutos) o Coordenador da Avaliação do CONEA, professor Oscar Harthmann apresentou para todos os
professores presentes as questões que foram selecionadas pelos três grupos de trabalho, as questões foram
lidas, discutidas, alteradas e aprovadas por todos os professores presentes; 6) Às 17:00 (dezessete horas) após
alterações e aprovação de todas as questões da Avaliação do CONEA de 2005, enceram-se os trabalhos; 7) O
Coordenador da avaliação Oscar E. L. Harthmann agradeceu a presença e empenho de todos. Nada mais
havendo a tratar, eu Gerson Batistella, encerro a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos
presentes.

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola

