
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata Transcrita do Primeiro Livro Ata da Reunião da Comissão Responsável Pela Correção da Prova 

de Avaliação por Competência do Ensino Técnico Agrícola com Habilitação em Agropecuária nas 

Escolas Agrícolas de Santa Catarina- Novembro de 2003 

No dia dezenove de novembro de dois mil e três reuniu-se a comissão responsável 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), com a presença dos 

professores Carlos Krause (EAF-Sombrio), Enir José Balestrin (CEDUP-Agua Doce), Dilmo Branger 

(CEDUP Caetano Costa), Valmir A. H. Caye (CEDUP- Getúlio Vargas de São Miguel do Oeste), Darcy B. 

Junior (EAF-Rio do Sul), Gerson Batistella (Colégio La Salle), Nelson Rintzel (CEDUP-Campo Erê), 

Jolcemar Ferro (EAF-Concórdia), Paulo A. S. de Souza e Luiz A. Ferreira (Colégio Agrícola Camboriú), e 

João O. Sardá (CEDUP- Vidal Ramos). Sequência dos trabalhos: 1) A comissão discutiu a situação do 

Colégio Agrícola de Araquari, onde apenas 15 alunos de um total de 38 formandos realizaram a prova, 

questionando-se então a validade representativa deste grupo. A comissão decidiu que este número não atende 

a expectativa de representatividade, já que o objetivo desta prova é avaliar a totalidade de alunos formandos 

de 2003, sendo que os resultados serão apresentados aos alunos da instituição sem, entretanto, configurar na 

tabulação geral final das escolas divulgada pelo CONEA. 2) A comissão analisou a questão 42 e ficou 

entendido que a alternativa correta é letra B, diferentemente do que havia sido divulgado às escolas. 3) 

Iniciou-se a correção das provas e tabulação dos resultados, com os presentes dividindo- se em três grupos, 

com o primeiro realizando as correções, o segundo verificando a exatidão das correções realizadas e o 

terceiro realizando a contagem de acertos por competência. 4) Analisou-se a situação específica de uma prova 

de Agua Doce que estava em branco, porém assinada. Os membros decidiram entrar em contato com os 

responsáveis pela aplicação da prova (fiscal designado pela ATASC/SINTAGRI) para maiores 

esclarecimentos. Feito isso, decidiu-se considerar a prova na contagem e, principalmente, reforçar a 

necessidade de serem lidas e seguidas às orientações por parte dos fiscais e dos alunos. 5) Procedeu-se a 

tabulação dos dados. 6) Procedeu-se o levantamento dos alunos com melhores desempenhos: a) Geral: 

Leomar Henn (Campo Erê) e Vanderlei Gubert (La Salle) com 40 acertos, Ezequiel Bosetti (La Salle) e 

Fernando Prévidi (CEDUP-GV) com 39 acertos, Diego Salvador e Tiago Montagna (La Salle) com 38 

acertos. b)Por Escola: Evair Siebeneichler (Concórdia) com 36 acertos, Leomar Henn (Campo Erê) com 40 

acertos, Adriane Steffen (Itapiranga) com 36 acertos, Alexandre Sasso e Dayan Dalla Justina Vieira (São José 

do Cerrito) com 35 acertos, Tancredo Kempner (Rio do sul) com 36 acertos, Cristiani Rodrigues (Sombrio) 

com 33 acertos, Jamir Falkiévicz (CEDUP Vidal Ramos) com 32 acertos, Everson Marcelo Tomacheski 
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(Água doce) com 33 acertos, Vanderlei Gubert (La Salle) com 40 acertos, Selmo Rogério Fiorese (Camboriú) 

com 35 Acertos, Fernando Prévidi (CEDUP-GV) com 39 acertos, Gilmar Tadioto (Araquari) com 33 acertos. 

7) Os trabalhos foram encerrados às 18h40min. Nada mais havendo a tratar, eu Afrânio A. Thiel encerro a 

presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 

 


