
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para Correção da Avaliação do CONEA do ano de 2007 

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e sete reuniu-se a comissão responsável pela correção da 

prova do CONEA, no Colégio La Salle de Xanxerê, às 09h00min sob a coordenação do secretário do 

CONEA, e também coordenador da Comissão Organizadora da Avaliação por Competências Professor 

Gerson Batistella, com a presença das seguintes Escolas e Entidades: CEDUP – Vetúlio Vargas São Miguel 

do Oeste, CEDUP Campo Erê – Campo Erê, CEDUP Caetano Costa – São José do Ceritto, CEDUP 

Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva – Água Doce, Escola Agro técnica Federal de Sombrio – Sombrio. 

Escola Agrícola técnica Federal de Rio do Sul – Rio do Sul, Colégio Agrícola de Camboriú, Colégio La Salle 

– Xanxerê e o Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina – SINTAGRI. O presidente do CONEA 

professor Wilson Staub saúda os presentes desejando um bom dia de trabalho. Sequência das atividades: 1) O 

professor Gerson Batistella dá início aos trabalhos, em consenso definiu-se que as questões rasuradas serão 

todas anuladas, independente se consta ou não na Ata que foi preenchida pelos fiscais. 2) Foi definido que a 

correção será realizada com uma Escola de cada vez, iniciando-se aleatoriamente, assim com o Colégio 

Agrícola Senador Carlos Gomes de Oliveira – Araquari. 3) Iniciou-se a correção dos gabaritos e tabulação 

dos resultados, com os presentes dividindo-se em três grupos, o primeiro grupo realizando as correções, o 

segundo verificando a exatidão das correções e o terceiro a contagem de acertos por competência. 4) Após a 

correção de todos os gabaritos de cada Escola o número de acertos por competência foi repassado ao 

Professor Gerson Batistella para proceder à tabulação dos mesmos em planilha anexa. 5) Ao término das 

correções foi feito à tabulação geral dos dados. 6) Na Ata da Escola de Canoinhas foi solicitado à verificação 

da questão número 53, competência de agroindústria, apreciada pelo grupo de trabalho, concluiu-se que a 

questão está correta. 7) Procedeu-se o levantamento dos alunos com melhor desempenho por Escola, sendo: 

Marcelo Zanlorenzi e Luiz Fernando de Almeida (Colégio Agrícola Senador Carlos Gomes de Oliveira – 

Araquari) com 44 acertos; Jeisel Ziliotto e Giovani Begnini (CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da 

Silva – Água Doce) com 49 acertos; Eneir Grein e Elisandro Noremberg (CEDUP Colégio Agrícola Vidal 

Ramos – Canoinhas) com 45 acertos; Fernando Weirick e Marcelo Bonamigo (CEDUP Vetúlio Vargas – São 

Miguel do Oeste) com 50 acertos; Gilberto Franciel Lodi (CEDUP Campo Erê – Campo Ere) com 49 acertos; 

Arthur Post (Colégio La Salle – Xanxerê) com 51 acertos; Lucas Farias Kauling, Rodimar Chaves e 

Alexandre Marchesine (CEDUP Caetano Costa – São José do Ceritto) com 43 acertos; Jéferson João Soccol 

(Escola Agro técnica Federal de Concórdia – Concórdia) com 45 acertos; Fernando Garcia Bitencourt (Escola 

Agro técnica Federal de Sombrio – Sombrio) com 46 acertos; Marlon Dutra (Colégio Agrícola de Camboriú) 

com 49 acertos; David Junior Rodrigues (Escola Agro técnica Federal de Rio do Sul – Rio do Sul) com 46 
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acertos. 8) Procedeu-se o levantamento dos cinco alunos com melhor desempenho entre todas as Escolas, 

sendo eles: Arthur Post (Colégio La Salle – Xanxerê) com 51 acertos; Fernando Weirick e Marcelo 

Bonamigo (CEDUP Vetúlio Vargas– São Miguel do Oeste) com 50 acertos; Gilberto Franciel Lodi (CEDUP 

Campo Erê – Campo Erê), Jeisel Ziliotto, Giovani Begnini (CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da 

Silva – Água Doce) e Marlon Dutra (Colégio Agrícola de Camboriú) com 49 acertos. 9) Às 17:30 (dezessete 

e trinta horas) após a tabulação dos acertos de todas as Escolas, definidos os melhores colocados por Escola e 

entrega dos resultados em CD juntamente com as questões enviadas para a elaboração do Provão, enceram-se 

os trabalhos. 10) Ficou definido para o dia 7 ou 14 do mês de março na cidade de Concórdia – SC, o 

Encontro do CONEA para a avaliação dos resultados do provão do CONEA de 2007. 9) O Coordenador da 

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

Gerson Batistella, secretário do CONEA, encerro a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos 

presentes, bem como todos assinarão a lista de presenças que é parte integrante desta ata.  


