Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata da Reunião Ordinária do CONEA – Dezembro de 2003
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e três, no CETRECAMPOS, na cidade de Campos Novos SC, reuniram-se os membros do CONEA. O presidente professor José Carlos Brancher saudou os presentes e
fez colocações a respeito da importância da reunião e salientou que é muito importante a participação de
todas as escolas nas reuniões de trabalho do CONEA. A seguir a pauta foi colocada em discussão e nenhum
assunto mais foi inscrito. Os representantes do CEDUP Água Doce fizeram uma avaliação dos jogos. Fizeram
agradecimentos aos que se fizeram presentes e colocaram que para a escola foi muito proveitoso a realização
dos jogos, pois serviu de motivação para o grupo da escola. A seguir cada escola teve oportunidade de fazer
sugestões para os próximos jogos que serão realizados no CEDUP em São Miguel do Oeste. Algumas das
sugestões foram de enviar uma lista de classificação de todas as modalidades. Procurar dar um aspecto mais
de confraternização e não enfatizar muito o clima de disputa. Procurar que todas as equipes participem do
encerramento.
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CONEAIATASC/SINTAGRI nas escolas agrotécnicas para palestras aos alunos formandos. O presidente do
SINTAGRI Néri Flávio Dias disse que têm o maior interesse e investe um bom montante de tempo e de
recursos em favor de levar esclarecimento para fortalecer a classe através de informação aos formandos em
um momento decisivo da vida do aluno quando está prestes em ingressar no mercado de trabalho e precisa
muito de orientação a respeito do exercício profissional, que ele conheça a associação, o sindicato, a
cooperativa que representam sua categoria profissional. Houveram alguns problemas, em Araquari a escola
não havia feito o trabalho de reunir os alunos para a palestra que após certo tempo reuniram-se parte dos
formandos e assistiram a palestra estes com muito interesse, que em Água Doce houve falta de colaboração
dos alunos durante a palestra. O presidente do conselho professor Brancher sugeriu que as escolas procurem
trabalhar bem as questões que dizem respeito a disciplina nas escolas agrotécnicas. Algumas escolas
colocaram que o tempo da palestra com os alunos precisaria ser maior, frisaram que é muito importante este
encontro. Surgiu a proposta de o CONEA fazer um informativo de todas as escolas e entidades dos Técnicos
Agrícolas para divulgação de eventos e trabalhos, inclusive beneficiários do banco da terra com cartas
indicados elas escolas. Para tanto ficou definido o seguinte professor Nelson Rintzel secretário do CONEA
fica encarregado de fazer orçamento de custo, receber o material que deve ser enviado até o final da primeira
semana de fevereiro de 2004 para o CEDUP Campo Erê conteúdo digitado e em disque e as fotos originais,
cada escola e entidade, ATASC, SINTAGRI, CONEA, UNITAGRI tem direito a uma página. Cabe a cada
um o custeio de sua página e o custo referente ao número de jornais que pretende receber podendo para tanto
buscar patrocínio que não pode exceder a um sétimo da página e no máximo três patrocinadores. O nome
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deste jornal ficou definido como informativo CONEA e é intenção que circule em edições trimestrais. Na
capa ficará o símbolo do CONEA e de todas as escolas filiadas, portanto é importante que as escolas enviem
junto ao material seu logotipo. E Quanto ao manual informativo do CONEA algumas escolas estão em atraso
com as informações e foto o presidente faz a solicitação a quem ainda não enviou ou quem quer atualizar
dados ainda pode fazê-lo, enviar ao professor Brancher Sombrio-SC Para e reforma do estatuto foi
encaminhada a seguinte proposta; Um encontro da diretoria do CONEA com o advogado do movimento dos
Técnicos Agrícolas Dr. Silvio Walter e representantes da ATASC/SINTAGRI e UNITAGRI e um represente
das escolas agrotécnicas particulares para formatar uma proposta que será enviada a todas as escolas para
estudo e propostas para posterior aprovação em assembleia no início do próximo ano -O presidente da
ATASC professor Luiz Alberto Ferreira e Presidente do SINTAGRI Néri F. Dias fizeram colocações a
respeito da reunião realizada no dia anterior, 11 de dezembro na Cidade de Concórdia para tratativas da
organização do 30 Congresso Estadual dos Técnicos Agrícolas e 7° Encontro do Ensino Agrícola de SC em
2004 na cidade de Concórdia com data provável de 06 e 07 de novembro seguir foi feita uma avaliação dos
resultados do teste do CONEA e verificou-se que a média dos três teste decaiu progressivamente, após muita
discussão algumas hipóteses foram levantadas. Após a implantação do método de ensino por competência a
qualidade de formação decaiu. O ensino médio está muito desvinculado do curso técnico. No ensino
concomitante os professores do ensino médio devem ser trabalhados para terem consciência que estão
trabalhando com alunos de curso técnico e devem trabalhar seu conteúdo para embasar a formação
profissional. Outro fator que os alunos estão entrando muito jovens no ensino técnico, portanto falta-lhes
maturidade e responsabilidade. Também se verificou que o pós médio está sendo realizado muito rápido, tem
período de duração muito curto. Outro fator muita rotatividade de professores da área técnica pela falta de
efetivação destes profissionais e o curso técnico que separa a parte vegetal e animal e tecnologia. Constatouse também que as escolas que zelam pela disciplina têm melhor classificação nas avaliações dos formandos Na divulgação dos resultados a média final de todos os testes foi de 45,93. No ano de 2000 foi de 56,34 e no
ano de 2002 foi de 47,06. A média das escolas, Acertos por competência, foi a seguinte: Concórdia 49,64.
Campo Erê 51,41. Itapiranga 50,96. São Miguel do Oeste 48,23. São José do Cerrito 49,78. Xanxerê
58,91Canoinhas 41.98. Rio do Sul 54,71. Camboriú 51,55. Água Doce 45,51 Sombrio 48,43. Média das
Escolas 45,93. O Colégio Agrícola de Araquari não aparece pois menos da metade dos alunos formandos
realizaram o teste. Na classificação dos melhores alunos foi a seguinte: 1° lugar -40 acertos –Leomar José
Henn - CEDUP Campo Erê, e Vanderlei Gubert- Colégio La Salle- de Xanxerê. 20 Lugar -39 acertos Ezequiel Bosetti Colégio La Salle e Femando Prévidi CEDUP Getúlio Vargas São Miguel do Oeste. 3° Lugar
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com 38 acertos Diego Salvador e Tiago Montagna do Colégio La Salle Classificação por escola. Leomar
Henn CEDUP Campo Erê 40 acertos, Vanderlei Gubert Colégio La Salle 40 acertos. Fernando Prévidi
CEDUP Getúlio Vargas de SMO 39 acertos. Evair Siebeneichler EAF Concórdia 36 acertos. Adriane Steffen
CEDUP Itapiranga 36 acertos. Tancredo Kempner EAF Rio do Sul 36 acertos. Alexandre Sasso e Dayan D. J.
Vieira CEDUP São José do Cerrito 35 acertos Selmo Rogério Fiorese Colégio Agrícola Camboriú 35 acertos.
Cristiani Rodrigues EAF Sombrio 33 acertos Everson Marcelo Tomacheski CEDUP Água Doce 33 acertos.
Gilmar Tadioto Colégio Agrícola Araquari 33 acertos. Jamir Falkiévicz - CEDUP Vidal Ramos Canoinhas 32
acertos - Os primeiros colocados de cada escola receberão um troféu do movimento dos cos Agrícolas no dia
da formatura. E os seis primeiros colocados em nível de estado no dia da formatura recebem mais um prêmio
pela colocação geral obtida. A partir da próxima avaliação será emitido um certificado padrão do CONEA
com as notas obtidas por competência por cada aluno, as escolas deverão divulgar isto junto aos alunos Outro
assunto o professor Ferreira presidente da ATASC colocou que o CREA vem solicitando ementa dos
conteúdos estudos pelos alunos durante seu curso para dar as atribuições profissionais, portanto é importante
as ementas estarem de acordo com as atribuições profissionais dos técnicos, deve-se buscar uma formação
plena e não fracionada. Dr. Sivio Walter conselheiro dos técnicos CREA. Comunicou que CREA -SC está
formando uma comissão para estudar os currículos e ementas da escola. Porém, é nosso entendimento, que
cabe a Secretaria de estado e inovação ou outras mantenedoras e ao Conselho estadual de Educação aprovar
ou não o currículo mínimo para autorizar o funcionamento do Curso. Estiveram presentes Nelson Rintzel
Diretor do CEDUP Campo Erê e secretário do CONEA, Antonio Tiago da Silva Vice presidente do
SINTAGRI, Luiz Alberto Ferreira Colégio Agrícola Camboriú e Presidente da ATASC, Diretor Olívio
Bertrol diretor e professor Gerson Batistella Colégio La Salle, Isolde M. Kochilim diretora de Ensino e
Professores Wilson a Wronski e Valmir A, H. Caye do CEDUP Getúlio Vargas de São Miguel do Oeste.
Enir J. Balestrim diretor de Ensino e professor Lindomar Menegat do Cedup Agua Doce. Oscar E. L.
Harhmann da Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul. José C. Brancher da Escola Agrotécnica Federal de
Sombrio e presidente do CONEA. Néri F. Dias Presidente do SINTAGRI e Silvio Walter assessor jurídico
ATASC/SINTAGRI. Sem mais a tratar encero a presente ata que vai pôr min e o presidente assinada.
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