
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para Correção da Avaliação do CONEA do ano de 2005 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e cinco reuniu-se a comissão responsável pela 

correção da prova do CONEA no auditório do Colégio Agrícola de Rio do Sul, às 09h00min sob a 

coordenação do vice-presidente do CONEA, e também coordenador da Comissão Organizadora da avaliação 

por competências Professor Oscar Emilio Ludke Harthmann (EAF-Rio do Sul), o professor Nivaldo Turra, 

presidente do CONEA faz a abertura dos trabalhos, saudando todos os presentes e após passando a palavra ao 

coordenador professor Oscar Emilio Ludke Harthmann para assim dar início aos trabalhos, juntamente com a 

presença dos professores Wilson A. Wronski e Mauri Banhara (CEDUP – São Miguel), Claudir Gilioli, 

Odete Daneluz Rintzel e Halan Martins (CEDUP-Campo Erê), Almir Luiz Vedana Zaparolli, Jocelito 

Geraldo de Lins e Vilmar Stimamiglio (CEDUP – São José do Ceritto), José Carlos Brancher (EAF – 

Sombrio), Gerson Batistella e Danny Elson Kufner (Colégio La Salle), Sidnei Muceneeki e João Carlos 

Morelatto (Colégio Agrícola de Camboriú), Oscar Emilio Ludke Harthmann (EAF - Rio do Sul), Elio Kuhn, 

Evandro Luís Rambo e Leandro de Costa (IAESC – Itapiranga), Nivaldo Turra (CEDUP – Água Doce) e Néri 

Flávio Dias representando o SINTAGRI, UNITAGRI e ATASC. Sequência dos trabalhos: 1) A comissão 

decidiu que a avaliação do CONEA para a Escola de Campos Novos não seria incluída junto às demais 

Escolas para a tabulação e média geral final divulgada pelo CONEA, porém as provas foram corrigidas e o 

resultado será repassado para a Escola de Campos Novos. 2) Foi definido que a correção será realizada com 

uma Escola de cada vez, iniciando-se aleatoriamente, assim com a Escola de Água Doce. 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 

fazendo a contagem de acertos por competência. 4) Após a correção de todas as provas de cada Escola o 

número de acertos por competência foi repassado para o Professor Gerson Batistella para proceder a 

tabulação dos mesmos em planilha anexa. 5) Ao término das correções foi feito a tabulação Geral dos dados. 

6) Procedeu-se o levantamento dos alunos com melhor desempenho por Escola, sendo: Luiz Bisutti (IAESC – 

Itapiranga) com 43 acertos, Ricardo Cavalli Junior e Rafael Baldissera (CEDUP – Água Doce) com 46 

acertos; Diego Bulla e Evandro Zanchett (CEDUP – Água Doce) com 45 acertos, Anderson Schuba Chiella 

(EAF - Rio do Sul) com 39 acertos, Lucas Menegasso Bagio (EAF – Sombrio) com 38 acertos, Marcelo 

Zanchet (Colégio Agrícola de Camboriú) com 44 acertos, Cristiano Diel (CEDUP-Campo Erê) com 41 

acertos, Marcus Rodrigues (CASCGO – Araquari) com 40 acertos, Felipe Jhonatan Alessio e Arthur José 

Schiestl (CEDUP – São José do Ceritto) com 39 acertos, Anderson Elias Bianchi e Mauricio Carbonari 

(Colégio La Salle) com 43 acertos, Éderson Machado Hoffmann (CEDUP – Canoinhas) com 38 acertos, 
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Lucas Piroca (CEDUP – São Miguel) com 42 acertos, Luiz Eduardo Curioletti (EAF – Concórdia) com 42 

acertos, Janir Candido de Souza (Campos Novos) com 35 acertos. 7) Procedeu-se o levantamento dos cinco 

alunos com melhor desempenho entre todas as Escolas: Ricardo Cavalli Junior e Rafael Baldissera (CEDUP 

– Água Doce) com 46 acertos, Diego Bulla e Evandro Zanchett (CEDUP – Água Doce) com 45 acertos, 

Marcelo Zanchet (Colégio Agrícola de Camboriú) com 44 acertos. 8) Às 17hr 00min após a tabulação dos 

acertos de todas as Escolas e definidos os melhores colocados por Escola, enceram-se os trabalhos; 9) Ficou 

definido para o dia 10 do mês de março no CEDUP de Água Doce, o Encontro do CONEA para a avaliação 

dos resultados do provão do CONEA de 2005. 10) O Coordenador da avaliação Oscar Emilio Ludke 

Harthmann, agradeceu a presença e empenho de todos. Nada mais havendo a tratar, eu Gerson Batistella, 

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

 


