
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para a Elaboração da Avaliação do CONEA do ano de 2007 

Aos cinco dias do mês outubro de dois mil e sete, reuniu-se a comissão responsável pela elaboração da prova 

de Avaliação do CONEA, no Colégio La Salle de Xanxerê, às 09h00min (nove horas) 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 Getúlio 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 Agro técnica Federal de Concórdia – Concórdia, Escola Agro técnica Federal de Rio do Sul – Rio do 

Sul, Colégio Agrícola de Camboriú, Colégio Agrícola Senador Carlos Gomes de Oliveira – Araquari, Colégio 

La Salle – Xanxerê, SINTAGRI e ATASC. O professor Gerson Batistella do Colégio La Salle, saúda todos os 

presentes, em seguida iniciam-se os trabalhos: 1) O Presidente do CONEA, Wilson Staub saudando os 

presentes ressalta a importância dos trabalhos, destacando os principais objetivos desta avaliação, pensando 

sempre em melhorar o Ensino Agrícola de Santa Catarina, convida também todos os presentes a participarem 

do primeiro Fórum de Tecnologias e Negócios Sustentáveis que será realizado no Colégio Agrícola de 

Camboriú nos dias 18 e 19 de outubro de 2007. Ficou decidido pela maioria dos presentes que a avaliação 

será realizada sem a utilização de calculadora. 2) O Coordenador da comissão responsável pela elaboração da 

avaliação professor Gerson Batistella agradeceu o empenho e a dedicação por parte de todas as Escolas na 

elaboração e envio das questões, ressaltando que a Escola de Itapiranga comunicou que não estaria 

participando no ano de 2007 pelo motivo de não ter turmas nesta data. 3) Para a escolha das questões o 

Coordenador da comissão de avaliação dividiu os professores presentes em cinco grupos de trabalho, de 

acordo com a área de atuação de cada profissional, os grupos foram divididos nas áreas de produção animal, 

produção vegetal divididos em dois grupos, gestão e mecanismos de produção. 4) Conforme as questões 

foram sendo selecionadas pelos cinco grupos de trabalho, sendo três questões definitivas e uma como questão 

reserva, foi repassado ao professor Gerson Batistella montando-se assim a Avaliação do CONEA do ano de 

2007. 5) Às 13h20min (treze horas e vinte minutos) o professor Carlos Krause (Escola Agro técnica Federal 

de Sombrio) apresentou para todos os professores presentes as questões que foram selecionadas pelos cinco 

grupos de trabalho, as questões foram lidas, discutidas, alteradas e aprovadas por todos os professores 

presentes. 6) Às 16h00min (dezesseis horas) após alterações e aprovação de todas as questões da Avaliação 

do CONEA de 2007, enceram-se os trabalhos; 7) 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. 

 

 


