Ata da Reunião para a Elaboração da Avaliação do CONEA do ano de 2006
Aos vinte dias do mês outubro de dois mil e seis, reuniu-se a comissão responsável pela elaboração da prova
de Avaliação do CONEA, no Colégio La Salle de Xanxerê, às 09h00min (nove horas) sob a coordenação do
secretário do CONEA, e também coordenador da Comissão Organizadora da Avaliação por Competências
Professor Gerson Batistella, com a presença dos professores: Wilson A. Wronski, Valmir A. H. Caye e Salete
Maria Gaboardi (CEDUP – Vetúlio Vargas São Miguel do Oeste), Odete Daneluz Rintzel, Claudir Gilioli e
Cristian R. Dias (CEDUP – Campo Erê), Vilmar Stimamiglio, Almir Luiz Vedana Zaparolli e Jocelito
Geraldo de Lins (CEDUP – São José do Ceritto), José Carlos Brancher (EAF – Sombrio), Gerson Batistella e
Danny Élson Kufner (Colégio La Salle), Mauro Hahn, Leandro da Costa e Evandro Luiz Rambo (IAESC –
Itapiranga), Beatriz Lemes Zanini, Vagner Hartcopf, Nivaldo Turra, Sérgio P. Miotto e Patrícia de Matos da
Silva (CEDUP – Água Doce), Neri Flávio Dias (SINTAGRI) e Antônio Tiago da Silva (ATASC). O Diretor
do Colégio La Salle, Ir. Aníbal Thielle saúda todos os presentes, em seguida iniciam-se os trabalhos: 1) O
Presidente do CONEA, Nivaldo Turra propõem que sejam selecionadas de 5 a 10 questões por competência e
enviadas ao SINTAGRI/ATASC para que seja então elaborado o provão final, a proposta não foi aceita e a
maioria definiu que o melhor é deixar o provão pronto durante este dia de trabalho. 2) O Coordenador da
comissão responsável pela elaboração da avaliação professor Gerson Batistella agradeceu o empenho e a
dedicação por parte de todas as Escolas na elaboração e envio das questões, ressaltando que a Escola de
Canoinhas comunicou que não estaria participando no ano de 2006. 3) Para a escolha das questões o
Coordenador da comissão de avaliação dividiu os professores presentes em quatro grupos de trabalho, de
acordo com a área de atuação de cada profissional, os grupos foram divididos nas áreas de produção animal,
produção vegetal, gestão e mecanismos de produção. 4) Conforme as questões foram sendo selecionadas
pelos quatro grupos de trabalho, sendo três questões definitivas e uma como questão reserva, eram repassadas
ao professor Danny Élson Kufner montando-se assim a Avaliação do CONEA do ano de 2006. 5) Às
14h00min (quinze horas) o professor Danny Élson Kufner apresentou para todos os professores presentes as
questões que foram selecionadas pelos quatro grupos de trabalho, as questões foram lidas, discutidas,
alteradas e aprovadas por todos os professores presentes. 6) Às 17h00min (dezessete horas) após alterações e
aprovação de todas as questões da Avaliação do CONEA de 2006, enceram-se os trabalhos; 7) Ficou
determinado pela maioria que apesar de aumentar o número de questões, o tempo para a realização do Provão
continuará sendo de três horas. 8) O Coordenador da avaliação Gerson Batistella, agradeceu a presença e
empenho 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.

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola

