
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para a Elaboração da Avaliação do CONEA do ano de 2008 

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

de Avaliação do CONEA, na Escola  Agro técnica Federal de Concórdia, às 09h00min (nove horas) sob a 

coordenação do presidente do CONEA, e também coordenador da Comissão Organizadora da Avaliação por 

Competências Professor José Jucelino de Oliveira, 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 La Salle – Xanxerê, SINTAGRI e ATASC. O professor José 

Jucelino de Oliveira da Escola Agro técnica Federal de Concórdia, saúda todos os presentes, comunica que a 

Escola Agrícola de Itapiranga não se faz presente e não participarão da avaliação do CONEA de 2008 pelo 

motivo de não terem turma formada neste ano, em seguida iniciam-se os trabalhos: 1) Para a escolha das 

questões o Coordenador da comissão de avaliação dividiu os professores presentes em quatro grupos de 

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

produção animal, produção vegetal, gestão e mecanismos de produção. 2) Conforme as questões foram sendo 

selecionadas pelos quatro grupos de trabalho, sendo três questões definitivas por competência com uma ou 

duas como questão reserva, foi montando-se nos grupos arquivos com as questões selecionadas para a 

Avaliação do CONEA do ano de 2008. 3) Às 14h00min após a seleção das questões os grupos identificaram 

que as questões relacionadas às competências de Paisagismo, Reflorestamento e Silvicultura não constavam 

no material. O Coordenador José Jucelino de Oliveira buscou as questões e montou-se um quinto grupo de 

trabalho para selecionar as questões das referidas competências. 4) Às 14h20min (quatorze horas e vinte 

minutos) o professor Leandro (Escola Agro técnica Federal de Rio do Sul), apresentou para todos os 

professores presentes as questões que foram selecionadas pelos quatros grupos de trabalho, logo após as 

questões do quinto grupo de trabalho, as questões foram lidas, discutidas, alteradas e aprovadas por todos os 

professores presentes. 5) Ficou decido que as questões selecionadas serão revisadas, organizadas 

metodologicamente sobre responsabilidade da ATASC na pessoa do senhor Antonio Tiago da Silva. 6) 

Algumas Escolas reclamaram que as suas questões que foram enviadas para o Coordenador da comissão de 

avaliação professor José Jucelino de Oliveira, não estavam no material utilizado pelos grupos para a seleção e 

montagem da Avaliação do CONEA de 2008. 7) Às 16h00min (dezesseis horas) após alterações e aprovação 

de todas as questões da Avaliação do CONEA de 2008, enceram-se os trabalhos. 8) O Coordenador da 

avaliação José Jucelino de Oliveira, 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. 

 


