
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para Correção da Avaliação do CONEA do ano de 2009 

Aos vinte e quatro dias do mês novembro de dois mil e nove, reuniu-se a comissão responsável pela correção 

da prova do CONEA, na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal do município de São José do Cerrito 

- SC, às 09h00min (nove horas) sob a coordenação do Secretário do CONEA Professor Gerson Batistella 

substituindo o responsável pela Comissão Organizadora da Avaliação por Competências Professor Rodrigo 

Martins Monzani, que não pode se fazer presente por compromissos assumidos com o IFET – Araquari. 

Estiveram presentes as Entidades SINTAGRI e ATASC, e oito Escolas, sendo elas: CEDUP Vetúlio Vargas – 

São Miguel do Oeste, CEDUP Caetano Costa – São José do Cerrito, IAESC Itapiranga, CEDUP Campo Erê, 

CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva – Água Doce. IFET Campus de Sombrio, IFET Campus 

de Camboriú e Colégio La Salle – Xanxerê. O diretor adjunto do CEDUP Caetano Costa Professor Humberto 

Aloizio de Oliveira saúda todos os presentes, passando a palavra ao professor Gerson Batistella, que dá início 

aos trabalhos. Sequência das atividades: 1) Em consenso definiu-se que as questões rasuradas serão todas 

anuladas, independente se consta ou não na Ata que foi preenchida pelos fiscais. 2) A questão “29” que foi 

anulada na entrega do Gabarito, será considerada como certa para todos os alunos. 3) Nas questões “26” e 

“42” foi constatado que a resposta do gabarito não confere com a alternativa correta, o grupo decidiu que 

fosse alterado o gabarito validando as questões, sendo para a questão “26” a alternativa “c” e para a questão 

“42” a alternativa “a”. 4) O IFET Campus de Sombrio apresentou um gabarito oficial que teria sido trocado 

com o gabarito do aluno, porém, no envelope enviado pelo SINTAGRI com os gabaritos oficiais não aparece 

o gabarito trocado, onde 111 (cento e onze) alunos assinaram a ata e foram enviados 110 (cento e dez) 

gabaritos, o grupo de trabalho decidiu validar somente os gabaritos enviados, desconsiderando a possível 

troca. 5) Nas atas que acompanharam os gabaritos consta reclamação da questão “34” (reclamada pelo IFET 

Campus de Araquari) e questão “38” (reclamada pelo IFET Campus de Concórdia), o grupo de trabalho 

julgou improcedente a reclamação, mantendo-se válidas as questões para posterior correção. 6) Nos 

envelopes com os gabaritos enviados pelos fiscais, referente as Escolas IFET Campus de Araquari e IAESC 

Itapiranga, foram encontrados gabaritos do aluno substituindo o gabarito oficial, sendo três gabaritos do aluno 

do IAESC Itapiranga e dois gabaritos do aluno grampeados com o gabarito oficial rasurado do IFET Campus 

de Araquari, o grupo de trabalho decidiu em votação que deve ser seguido as orientações impressas na prova 

e que foram repassadas aos alunos, portanto os cinco gabaritos serão desconsiderados na correção e a média 

da Escola será calculada somente pelos gabaritos oficiais. 7) Na ata da prova do CONEA foi registrado pelos 

fiscais e professores do CEDUP Getúlio Vargas de São Miguel do Oeste, que foram enviadas nove provas a 

menos que o número de alunos, sendo que os fiscais providenciaram xerox das provas, atrasando em 15 
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minutos o horário de início da Avaliação. 8) Foi definido que a correção será realizada dividindo os presentes 

em quatro grupos de trabalho, onde cada grupo fará a correção e levantamento de acertos totais e por 

competência com uma Escola de cada vez. Os grupos foram coordenados pelos professores José Carlos 

Brancher, Carlos Antonio Krause, Wilson Wronski e Almir Luis Vedana Zaparolli. 9) 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. 10) Ao término das correções foi feito à 

tabulação geral dos dados. 11) Procedeu-se o levantamento dos alunos com melhor desempenho por Escola, 

sendo: Ginaini G. Doin de Moura (IFET Campus Araquari) com 46 acertos; Jeferson Luiz de Souza Scalco 

(CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva – Água Doce) com 46 acertos; Luíz Paulo Wzorek 

(CEDUP Vidal Ramos – Canoinhas) com 48 acertos; Adriano Giaretta (CEDUP Vetúlio Vargas – São 

Miguel do Oeste) com 49 acertos; Cleiton Fernando Barroni (CEDUP Campo Erê) com 44 acertos; Daniel 

Henrique Schutz e Leonardo Ferrari (Colégio La Salle – Xanxerê) com 46 acertos; Marciano da Silva Passos 

(CEDUP Caetano Costa – São José do Ceritto) com 47 acertos; Robson Pegorini Sávio (IFET Campus 

Concórdia) com 44 acertos; Elizabeth Baggio Batista (IFET Campus Sombrio) com 45 acertos; Heitor 

Amadeu Prezzi (IFET Campus Camboriú) com 49 acertos; Marcelo Eduardo Tormen e Jean Carlos 

Scortegagna Vicari (IFET Campus Rio do Sul) com 49 acertos; Giovane André Lauxen (IAESC Itapiranga) 

com 45 acertos. 12) Procedeu-se o levantamento dos quatro alunos com melhor desempenho entre todas as 

Escolas, sendo eles: Adriano Giaretta (CEDUP Vetúlio Vargas – São Miguel do Oeste) com 49 acertos; 

Heitor Amadeu Prezzi (IFET Campus Camboriú) com 49 acertos; Marcelo Eduardo Tormen e Jean Carlos 

Scortegagna Vicari (IFET Campus Rio do Sul) com 49 acertos. 13) A média geral entre todas as Escolas foi 

de 5,90; 14) Às 16:00 (dezesseis horas) após a tabulação dos acertos de todas as Escolas, definidos os 

melhores colocados por Escola e entrega dos resultados em CD juntamente com Ata da correção, enceram-se 

os trabalhos. 15) As Escolas gostariam que fosse encaminhado comunicação oficial sempre para todos os 

encontros do CONEA. 16) O diretor adjunto do CEDUP Caetano Costa Professor Humberto Aloizio de 

Oliveira agradeceu o empenho e presença 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.  

 

 

 


