Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata de Elaboração de estratégias e plano de ação do CONEA- Maio
de 2003
Aos 25 dias de maio de 2003, no CEFET -SC Av. Mauro Ramos, 950, Florianópolis, reuniram-se os
membros do CONEA, com início às 13:30 horas. O presidente prof José Carlos Brancher fez a abertura da
reunião saudando os presentes e a seguir procedeu a leitura da pauta do dia, com os seguintes assuntos.
Elaboração de estratégias e plano de ação do CONEA para o ano de 2003. Balanço das escolas quanto a
situação de cursos, investimento e pessoal. Avaliação do Encontro de Lideranças dos Técnicos Agrícolas
Catarinenses e novos rumos da categoria. Programação das visitas às escolas para o ano de 2003 com
participação da ATASC/SINTAGRI/CONEA/CREA. Organização da Comissão para a 3a Avaliação dos
formandos do curso Técnico em Agropecuária de SC. Outros informes. A seguir cada diretor de escola
presente fez a explanação da situação de sua escola quanto a cursos oferecidos. Escola Agrotécnica Federal
de Concórdia: Técnico em Agropecuária concomitante e pós médio, técnico em Turismo, Técnico em
Enfermagem, Técnico em Alimentos pós médio e Técnico em Agroecologia concomitante e pós médio.
Escola Agrotécnica Federal de Rio do sul: Técnico em Agropecuária e Técnico Florestal e apoio a Casa
Familiar Rural de Rio do Sul. CEDUP Caetano Costa de São José do Cerrito Técnico em Agropecuária e
apoio a Casa Familiar Rural. CEDUP Getúlio Vargas de São Miguel do Oeste: Técnico
em Agropecuária concomitante CEDUP São José de Itapiranga Técnico em Agropecuária concomitante
(último ano de funcionamento) e Técnico em Agropecuária pós médio. CEDUP Água Doce: Técnico em
agropecuária concomitante e pós médio. CEDUP Campo Erê: Técnico em Agropecuária concomitante.
Colégio Agrícola de Araquari: Técnico em Agropecuária concomitante e pós médio, Técnico em Aquicultura
pós médio e um curso de 531 horas de Profissionalização em Maracujá em convênio com a fundação
Maurício Sirotsky Sobrinho. Colégio Agrícola de Camboriú: Técnico em Agropecuária concomitante e pós
médio, Técnico em meio Ambiente e Técnico em Informática pós médio. Escola Agrotécnica de Sombrio:
Técnico em Agropecuária e Técnico em Informática concomitante e pós médio, Técnico em Agroindústria
concomitante, Técnico em Turismo Rural e Técnico em Apicultura pós médio. CEDUP Fraiburgo: Técnico
em Agropecuária com ênfase em Fruticultura de Clima Temperado, Técnico em Celulose e Papel e Técnico
em informática. Os presentes fizeram um comentário quanto aos cursos de Técnico em Agropecuária pós
médio que possuem um tempo muito curto de formação, um ano, que além de cumprir a exigência legal devese preocupar em muito com a qualidade, pois é um curso muito amplo para ser ministrado em um tempo
curto. A seguir foi feita explanação quanto as condições de espaço, investimento pessoal, todas as escolas têm
problemas de espaço, investimento e pessoal em relação a clientela que pleiteia vaga. Todos manifestaram
sua frustração quanto ao PROEP, muitas escolas tiveram muitos custos na elaboração do projeto, e estavam
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na expectativa de receber os recursos neste ano A seguir o presidente da ATASC prof Luiz Alberto Ferreira
fez uma explanação das atribuições dos Técnicos Agrícolas frente ao Decreto 4560/02. E relatou que
mudanças na lei não possibilitaram a criação do Conselho próprio dos técnicos. O presidente em exercício do
SINTAGRI Tiago durante a reunião anunciou que naquele momento no Superior Tribunal de Justiça havia
ocorrido a vitória dos Técnicos Agrícolas, em julgamento final, sobre a Sistema CONFEA/CREA quanto
a questão dos Técnicos prescreverem o Receituário Agrícola para comercialização e uso de agrotóxicos.
No próximo ano o Encontro Estadual dos Técnicos Agrícolas e do Ensino Agrícola será em Concórdia. Os
jogos entre as escolas Agrícolas será neste ano em Água Doce nos dias 24,25 e 26 de outubro e os jogos dos
Técnicos Agrícolas em Camboriú em 15 e 16 de novembro Decidiu-se pela proposição de buscar junto a
Secretaria da Agricultura do Estado uma parceria para os professores dos colégios agrícolas participarem no
treinamentos dos funcionário desta secretária visando uma aproximação do ensino agrícola com a extensão
rural, bem com buscar parceria, colocando escolas a disposição dos centros de pesquisa do estado para a
realização de pesquisas experimentos e difusão de tecnologias para os agricultor catarinenses. Pois
atualmente as escolas estão ligadas a educação e muito desvinculadas dos trabalhos e políticas agrícolas da
secretaria da agricultura Foi feita a pauta de visita do CONEAIATASCISINTAGRICREA às escolas
agrícolas de SC A seguir foram feitas observações sobre os sistema de avaliação dos formandos do curso de
Técnico em agropecuária realizado pelo CONEA na avaliação do grupo houve um grande progresso da
primeira para a segunda avaliação e que esta avaliação teve reflexos positivos na atuação das escolas. Houve
questionamentos por que algumas escolas não tiveram questões contempladas na última avaliação, e o grupo
que elaborou a prova explicou que as questões foram escolhidas, dentro de cada competência, observando a
elaboração, não levando em consideração a escola de origem. Para o próxima avaliação, ano de 2003, o Prof °
Afrânio de Camboriú ficou como coordenador, e cada escola terá um representante na comissão de
elaboração da avaliação. As escolas deverão enviar 3(três) nomes das diferentes áreas do ensino agrícola , por
fax para Camboriú até o dia 04/07, e elaborar 2(Duas) questões de cada competência até o final de julho e
enviar a Camboriú em disquete. Decidiu-se que a divulgação do resultado da próxima avaliação será ,
somente, interna, CONEA e Escolas O presidente do CBPEA Prof. Neri J. Golinski fez colocações quanto
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Rio Verde Goiás no próximo ano O presidente do CONEA sugeriu fazer uma revisão no estatuto da entidade
para aperfeiçoa-lo , principalmente, na parte financeira, arrecadação de recursos. Decidiu-se também atualizar
o catálogo do CONEA com dados mais significativos e atualizados. Decidiu-se mapear a situação dos
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Técnicos Agrícolas beneficiários do Banco da Terra para uma avaliação da situação. Sem mais para tratar foi
lavrada apresente ata.
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