Ata da Reunião para a Elaboração da Avaliação do CONEA do ano de 2016
Nos dias 20 (vinte) e 21 (vinte e um) do mês outubro de dois mil e dezesseis, reuniu-se a comissão
responsável pela elaboração da Avaliação do CONEA, no CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da
Silva no município de Água Doce/SC, às 10h15min (dez horas e quinze minutos) sob a coordenação do
Presidente do CONEA Professor Nelson Rintzel e a presença das seguintes Escolas e Entidades: 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, Colégio La Salle – Xanxerê, SINTAGRI e ATASC. O Professor Nelson
Rintzel, saúda todos os presentes, destacando a importância da Avaliação do CONEA ser elaborada
priorizando a ética e a honestidade do grupo de trabalho, assim transmitindo credibilidade e confiabilidade na
sua elaboração, para os gestores das Escolas, professores e alunos. O presidente do CONEA falou sobre o VI
Fórum, previsto para 04 e 05 de maio de 2017, convidando todas as escolas a participarem, destaca que a
programação será enviada às escolas no início do próximo ano. Solicitou-se também às escolas que
encaminhem o histórico com uma foto da instituição para compor o livro que será publicado em 2017 pelo
CONEA, com as 22 competências trabalhadas na Avaliação Anual deste Conselho. Foi apresentada pelo
presidente do CONEA a alteração das competências que compõem a Avaliação do Conselho, quando em
2011 foi suprimida a competência de Viveiricultura, sendo essa uma atribuição legal dos profissionais
técnicos agrícolas. Assim a mesma foi reestabelecida como competência geral. Dessa forma, para manter as
22 competências foi suprimida a competência de Desenho Técnico, entendendo que essa não é uma atribuição
da profissão e sim parte das atribuições de construções rurais e topografia. Os conteúdos referentes a desenho
técnico foram adicionados à competência de Construções Rurais e Topografia, sendo que a competência de
topografia foi renomeada para Desenho e Topografia. A alteração do conjunto de competências foi para
apreciação e aprovada por unanimidade pelos professores presentes, passando a compor a Avaliação do
CONEA de 2017. O tesoureiro do CONEA, Antônio Tiago da Silva, apresentou a proposta de declarar o
CONEA como Entidade de Utilidade Pública junto à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
com o qual poderemos contemplar projetos com subsídios e subvenções públicas. Os encaminhamentos para
a proposta de tornar o CONEA uma Entidade de Utilidade Pública foi aprovada por unanimidade pelos
professores presentes. O secretário do CONEA, professor Gerson Batistella apresentou aos presentes uma
nova forma de correção dos gabaritos da Avaliação do CONEA, onde se utiliza um software online associado
a um aplicativo de celular. O novo sistema proporciona além dos dados e gráficos já gerados pelo antigo
sistema de correção, também dados individuais de cada aluno, com sua média individual e seus acertos por
competência e por questão. O sistema terá um custo anual, sendo para este primeiro ano de R$ 200,00. Para
seu funcionamento, o sistema precisa ser alimentado com antecedência, com o nome e número de matrícula
de cada um dos alunos que estarão fazendo a avaliação, pois a identificação do aluno na correção pelo
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aplicativo é feito pelo seu número preenchido no novo gabarito. A nova proposta de correção foi aceita e
aprovada por unanimidade pelos professores presentes, com as seguintes ressalvas para seu perfeito
funcionamento: a) Todas as Escola deverão encaminhar a relação de todos os alunos que farão avaliação em
planilha de Excel para o professor Gerson Batistella até o dia 05 de novembro, para que estes dados sejam
importados ao sistema de correção. b) A relação de alunos deverá ser encaminhada no e-mail
gerson.batistella@lasalle.org.br. c) Como o aplicativo permite registrar números de matrículas de até 9
dígitos e algumas escolas possuem alunos com matrículas de até 11 dígitos, ficou decidido que o professor
Gerson Batistella, após receber a relação dos alunos das 12 Escolas Agrícolas do Estado, fará uma numeração
sequencial de 3 dígitos, começando com o número 001. d) Após a numeração de cada aluno ser gerada, esta
numeração será considerada no sistema de correção como a identificação do aluno e será enviada para cada
escola no mesmo e-mail que recebemos a relação de alunos. e) Ao receber os números de identificação de
seus alunos, cada escola se compromete a orientar a forma de preenchimento do gabarito, sendo o modelo
oficial de gabarito para 2016, bem como o exemplo de preenchimento, também enviados por e-mail. f) Devese ressaltar a importância de orientar os alunos ao novo sistema de preenchimento do gabarito para evitar
problemas na correção. g) Para a correção dos gabaritos através do aplicativo, será suficiente apenas um
representante de cada Instituição, para acompanhar o processo de correção às 9h do dia 18 de novembro no
CEDUP de São José do Cerrito. h) No dia da correção será disponibilizado para cada representante das
escolas os resultados gerais e individuais da correção. Os trabalhos de elaboração da Avaliação do CONEA
de 2016, foram organizados na seguinte ordem: 1) O Diretor do CEDUP – Getúlio Vargas Wilson Wronski,
justificou por motivos de saúde a ausência do professor Ricardo Scalco, Coordenador da Avaliação de 2016,
assim assumiu os trabalhos de condução e montagem da Avaliação o Secretário do CONEA professor Gerson
Batistella 2) Devido a algumas competências estarem com um número reduzido de questões, ficou definido
que os grupos de trabalho, tem a liberdade, se necessário, de alterar enunciados e alternativas de respostas,
compondo assim com qualidade a Avaliação do CONEA de 2016. 3) Os grupos tiveram que selecionar três
questões por competência com diferente grau de complexidade (fácil, médio e difícil) e 02 (duas) como
reserva para substituição, caso necessário durante a revisão. 4) Para a escolha das questões foram divididos os
professores presentes em quatro grupos de trabalho, de acordo com a área de atuação de cada profissional, os
grupos foram divididos nas seguintes competências: Grupo 1 – Agricultura, Culturas Anuais, Olericultura,
Silvicultura, Paisagismo, Fruticultura e Defesa Sanitária Vegetal; Grupo 2 – Forragicultura, Zootecnia,
Animais de Pequeno Porte, Animais de Médio Porte e Animais de Grande Porte; Grupo 3 – Mecanização
Agrícola, Irrigação, Topografia, Desenho Técnico e Construções e Instalações Rurais; Grupo 4 – Produtos
Agroindustriais; Administração e Economia Rural, Associativismo, Cooperativismo e Extensão Rural,
Planejamento e Projetos Agropecuários e Deontologia e Organização Profissional. 5) Conforme as questões
foram sendo selecionadas eram encaminhadas ao professor Gerson Batistella, montando assim a avaliação
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para revisão final em plenária. 6) Às 17h (dezessete horas) do dia vinte e continuando às 07h30min (sete
horas e trinta minutos) do dia vinte e um, foi apresentado para todos os professores presentes as questões que
foram selecionadas pelos quatro grupos de trabalho, as mesmas foram lidas, discutidas, alteradas e aprovadas
por todos os professores presentes. 7) Após alterações e aprovação de todas as questões da avaliação, ficou
decidido que a revisão ortográfica final e organização metodológica, será de responsabilidade do
Coordenador da Avaliação de 2016, professor Ricardo Scalco, para posterior envio ao SINTAGRI. 8) Foi
solicitado que cada escola deverá encaminhar ao Presidente do CONEA, professor Nelson Rintzel
(nrintzel@bol.com.br) até o dia 25 de outubro, o número de alunos formandos que farão a avaliação de 2016.
9) Solicitou-se para que os professores convoquem todos os seus alunos do terceiro ano para a realização da
avaliação, assim o resultado será efetivo e pode ser utilizado como ferramenta de gestão educacional para
cada escola. 10) Deverá ser disponibilizado o gabarito obrigatoriamente às 14h do dia 09 de novembro, para
todas as escolas via e-mail, também será publicado no site www.tecnicosagricolas.com.br. O Presidente do
CONEA Professor Nelson Rintzel agradece 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 anexada à lista
de presenças que é parte integrante desta ata.
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