Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata da Reunião da Comissão Responsável Pela Correção da Prova
de Avaliação por Competência do Ensino Técnico Agrícola e Florestal nas Escolas Agrícolas de Santa
Catarina- Novembro 2004
No dia vinte e quatro de novembro de dois mil e quatro reuniu-se a comissão responsável pela correção da
prova do CONEA na sala dos Conselhos do Colégio Agrícola de Camboriú, às 8h30min sob a coordenação
do presidente do CONEA prof. José Carlos Brancher (EAF-Sombrio) e coordenador da Comissão
Organizadora de avaliações por competências, prof. Afrânio A. Thiel (Colégio Agrícola Camboriú), na
ocasião representado pelo prof. Luiz A. Ferreira, com a presença dos professores Carlos Krause (EAFSombrio), Nivaldo Turra (CEDUP-Agua Doce), Sérgio Friederichs (CEDUP- Getúlio Vargas de São Miguel
do Oeste), Oscar E. L. Hartmann (EAF-Rio do Sul), Claudir Gilioli (CEDUP- Campo Erê), Volmar de Cesaro
(EAF-Concórdia), e Adilson Luiz A. Velho (CEDUP- Vidal Ramos-Canoinhas). Sequência dos trabalhos: 1)
Iniciou-se a correção das provas e tabulação dos resultados, com os presentes dividindo-se em dois grupos,
com o primeiro realizando as correções e o segundo realizando a contagem de acertos por competência. 2)
Analisou-se a situação especifica de São Miguel do Oeste que apresentava ata com 69 provas, contendo,
entretanto, Apenas 68 provas no envelope entregue ao CONEA. Os membros decidiram entrar em contato
com os responsáveis pela aplicação da prova (fiscal designado pela ATASC) para maiores esclarecimentos.
Feito isso, decidiu-se considerar 68 provas na contagem, reforçando a necessidade de serem lidas e seguidas
as orientações por parte dos fiscais e dos alunos. 3) Procedeu-se a tabulação dos dados. 4) Procedeu-se o
levantamento dos alunos com melhores desempenhos, inicialmente para a avaliação do Curso Técnico
Agrícola: a) Geral: Tiago Knakiewicz (La Salle), Rômulo P. Machado (La Salle) e Rodrigo José Sorgatto
com 42 acertos, Lonardo Felipe Focin (Concórdia), Guilherme D Pioczcoski e Rodinei da Silva (Camboriú)
com 41 acertos. b) Por Escola: Lonardo Felipe Focin (Concórdia) com 41 acertos, Marcelo Franz e Evandro
Gross Zeferino (Campo Erê) com 41 acertos, Pablo Junior e Jackson Neves Vieira (São José do Cerrito) com
33 acertos, William A. Pereira (Rio do sul) com 38 acertos, Ronan Marcos Maciel (Sombrio) com 39 acertos,
Herlon Holzaptel e Alexandro Schemboski Cubas (CEDUP Vidal Ramos) com 34 acertos, Fernando André
(Água doce) com 39 acertos Tiago Knakiewicz (La Salle), Rômulo P. Machado (La Salle) e Rodrigo José
Sorgatto com 42 acertos, Guilherme D. Pioczcoski e Rodinei da Silva (Camboriú) com 41 acertos, Gustavo
Schaefer (CEDUP-GV) com 39 acertos, Fernando Hable (Araquari) com 36 acertos. Na avaliação do curso
Técnico Florestal os resultados foram: Keli Schlemper e Maicon de Camargo Seinhald (Rio do Sul), com 34
acertos e Juliano Padilha (CEDUP Vidal Ramos) com 37 acertos. 5) Ficou acertado que a divulgação dos
resultados será feita na reunião das lideranças dos Técnicos Agrícolas de SC dia 26 de novembro do corrente
em Araquari, sendo após enviados para as Escolas por meio eletrônico e por correspondência oficial. 6)
Como sugestão ficou acertado que os gabaritos serão divididos por competências, para facilitar a correção. 7)
Os trabalhos foram encerrados às 17h00min. Nada mais havendo a tratar, eu Carlos A Krause encerro
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola

