Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata da Reunião da Comissão Responsável Pela Elaboração da Prova
de Avaliação do Ensino por Competência nas Escolas Agrícolas de Santa Catarina – Setembro 2004
No dia vinte e três de setembro de dois mil e quatro reuniu-se a comissão responsável pela elaboração da
prova do CONEA na sala do Laboratório de Informática (Meios) 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), com a presença dos professores Carlos Krause e Nestor Panzenhagen (EAF-Sombrio),
Dilmo Branger, Edilceu Santos e Jocelito Lins (CEDUP Caetano Costa), Valmir A. Caye e Wilson A.
Wronski (CEDUP São Miguel do Oeste), Elio Popadiuk e Amilton Stolarski (CEDUP Vidal Ramos), Maria
Medianeira Possebon, Silvana Cony Quinteiro e Oscar Hartmann (EAF Rio do Sul), Gerson Batistella e
Herbert Rech (Colégio La Salle), Cristian Rodrigo Dias e Claudir Gilioli (CEDUP-Campo Erê), Jaime
Sandro Dallago e Luiz A. Ferreira (Colégio Agrícola Camboriú), Volmar de Cesaro (EAF-Concórdia),
Marlos José de França e Stelamaris Dezen (Colégio Agrícola Araquari), Sergio Luiz Luchese e Edson Abatti
(CEDUP- Jaldyr Bherig Faustino da Silva). Antes do início dos trabalhos houve a apresentação e saudação da
Direção do Colégio e uma breve fala do prof. Afrânio quanto à legitimidade da prova e a transparência com
que é feita a organização das provas, alertando ainda para que os representantes repassem aos alunos
orientação quanto ao cuidado no preenchimento do gabarito para evitar rasuras, sendo que na última edição
da prova a comissão avaliadora foi unânime ao anular toda questão com rasura e/ou mais de uma alternativa
assinalada. Como na edição anterior, ficou definido que serão corrigidas todas as provas dos
alunos participantes. Dando sequência aos trabalhos o grupo decidiu: 1) Na discussão prévia ficou acordado
entre os presentes que a seleção das questões daria-se pela análise da qualidade e pertinência destas em
relação às competências, sem considerar a origem (escola) das perguntas. 2) Os presentes dividiram-se em
três subcomissões para análise e seleção das questões por área de afinidade. 3) Montou-se a prova, que foi
lida para o grupo; Para a prova da área de Florestas ficou decidido que teria 50 questões, e que serão
aplicadas nas escolas de Canoinhas e Rio do Sul. Para a elaboração da prova da área de Fruticultura, ficou
decidido que seria feita posteriormente, após envio de questões pelas escolas, sendo a prova aplicada em
julho de 2005. Nada mais havendo a tratar, eu Afrânio A. Thiel encerro a presente ata que após lida e
aprovada será assinada pelos presentes.

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola

