Ata da Reunião para Correção da Avaliação do CONEA do ano de 2018
Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniu-se a comissão responsável pela correção da
prova do CONEA, no CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva de Água Doce/SC, às 09h00min
(nove horas) sob a coordenação do presidente do CONEA professor Gerson Batistella, com a presença das
seguintes Escolas e Entidades: CEDUP Caetano Costa – São José do Cerrito, CEDUP Campo Erê – Campo
Erê, CEDUP Getúlio Vargas – São Miguel do Oeste, CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva –
Água Doce, Colégio La Salle de Xanxerê, IFC Campus Concórdia, IFC Campus Rio do Sul, IFC Campus
Videira, ATASC e SINTAGRI. O professor Gerson Batistella saúda todos os presentes, dando início aos
trabalhos. As atividades seguiram a seguinte ordem: 1) Não foi encontrados problemas com questões,
seguindo assim aos procedimentos de correção. 2) Em consenso definiu-se que as questões rasuradas no
gabarito serão todas anuladas, independente se consta ou não na Ata que foi preenchida pelos fiscais. 3) Foi
decidido em unanimidade que o preenchimento incorreto da identificação do aluno não prejudicará as
correções, assim o aluno será identificado pelos professores presentes no sistema de digitalização. 4) Foi
relatado pelo presidente do SINTAGRI, Antônio Tiago da Silva, responsável pelo grupo de fiscais que
aplicaram as avaliações nas Escolas do Estado, que um aluno foi flagrado com o celular ao sair da sala para ir
ao banheiro durante a avaliação, ainda que o mesmo teria apresentado uma postura indisciplinar junto aos
fiscais e que durante a avaliação ficou desenhando imagens obscenas no caderno de Avaliação. O caderno de
avaliação foi recolhido pelo fiscal ao final da Avaliação, assim, após relato, o grupo responsável pela
correção da Avaliação definiu que o caso será relatado pelo Presidente do CONEA à direção da Escola onde
estuda este aluno. 5) A correção foi realizada com uma Escola de cada vez, onde o professor Mateus Alan
Demeda procedeu a leitura dos gabaritos através do aplicativo de smartphone, sendo acompanhado
principalmente pelo representante da Escola que os gabaritos estão sendo corrigidos. O professor da Escola
acompanhou e conferiu os nomes e identificação de todos os gabaritos corrigidos para não prejudicar a
apuração do resultado final da Escola e do resultado geral. 6) Após a correção de todos os gabaritos de cada
Escola o professor Mateus Alan Demeda enviou arquivo digital em PDF e em Excel para o professor Gerson
Batistella para proceder à tabulação dos resultados em planilha anexa. 7) Ao término das correções foi feito à
tabulação geral dos dados. Cada Escola recebeu 3 arquivos contendo: a) Em planilha de Excel, os acertos
gerais por competência, com média geral e gráficos; b) Também em planilha de Excel, os acertos individuais
e por competência de seus alunos; c) Em PDF as fotos dos gabaritos escaneados pelo aplicativo indicando os
acertos e erros de cada questão. 8) Todos os resultados serão disponibilizados em no máximo dois dias uteis,
contados a partir da data de hoje, na área restrita a cada escola no site do CONEA. 9) Procedeu-se o
levantamento dos alunos com melhor desempenho por Escola, sendo: do CEDUP Caetano Costa – São José
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do Cerrito com 48 acertos o aluno Milena Almeida; do CEDUP Campo Erê – Campo Erê com 51 acertos o
aluno Lucas Dornelles Guarda; do CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva – Água Doce com 60
acertos o aluno João Victor Caliari; do CEDUP Getúlio Vargas – São Miguel do Oeste com 52 acertos o
aluno Cleison Felipe Wolfart; do CEDUP Vidal Ramos – Canoinhas com 44 acertos o aluno Petherson Vila
Lobos de Barros; do Colégio La Salle – Xanxerê com 52 acertos o aluno Esequiel Antonio Cozer; do IFC
Campus Araquari com 45 acertos o aluno Antonio Luiz Faruk; do IFC Campus Concórdia com 50 acertos o
aluno Mauricio Danieli; do IFC Campus Camboriú com 43 acertos a aluna Thainá da Silva de Lima; do IFC
Campus Rio do Sul com 49 acertos o aluno Eduardo Zemf; do IFC Campus Santa Rosa do Sul com 45
acertos o aluno Vicente Varela de Oliveira; do IFC Campus Videira com 42 acertos as alunas Suellen Zanon
e Aryane Brambila; 10) Procedeu-se o levantamento das três primeiras colocações com o melhor desempenho
geral entre todas as Escolas do Estado de Santa Catarina, sendo eles os colocados em: 1º) João Victor Caliari
do CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva de Água Doce com 60 acertos; 2º) Eduardo Ravarena
do CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva de Água com 57 acertos; 3º) Cesar Augusto Alberti do
CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva de Água, Esequiel Antonio Cozer do Colégio La Salle de
Xanxerê e Cleison Felipe Wolfart do CEDUP Getúlio Vargas de São Miguel do Oeste com 52 acertos; 11) A
média geral entre todas as Escolas foi de 4,64; 12) Foi solicitado que as Escolas enviem por e-mail ao
Presidente do CONEA e ao Presidente do SINTAGRI as datas de suas formaturas, para que possa ser
entregue as premiações dos alunos melhores colocados de cada Escola. 13) Às 12h00min (doze horas) após a
tabulação dos acertos de todas as Escolas, definidos os melhores colocados por Escola e entrega dos
resultados para as Escolas presentes, encerram-se os trabalhos. 14) O Professor Gerson Batistella agradece o
empenho e presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu Mateus Alan Demeda, secretário do CONEA,
encerro a presente ata que após lida e aprovada, todos assinarão a lista de presença que é parte integrante
desta ata.
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