
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Assembleia  Geral Ordinária da Plenária do CONEA - Março de 2011 

No décimo primeiro dia do mês de março de dois mil e onze, reuniram-se no Centro de Treinamento da 

EPAGRI de Campos Novos – SC, às 09h 00min, os representantes legais do Sindicato dos Técnicos 

Agrícolas de Nível Médio do Estado de Santa Catarina – SINTAGRI, da Associação dos Técnicos Agrícolas 

de Santa Catarina – ATASC, e do Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina – CONEA 

representado pelo CEDUP – Getúlio Vargas – São Miguel do Oeste, CEDUP Campo Erê – Campo Erê, IFC 

Campus de Rio do Sul – Rio do Sul, IFC Campus de Concórdia – Concórdia, IFC Campus de Araquari – 

Araquari, IFC Campus de Sombrio – Sombrio, IAESC Itapiranga – Itapiranga, Colégio La Salle – Xanxerê. O 

Presidente do CONEA, Professor José Orlando Khun, faz a abertura dos trabalhos saudando todos os 

presentes. Na sequência, destacou a importância dos trabalhos que vem sendo realizados pelo CONEA no 

Estado de Santa Catarina, e conclamando as Escolas para que seja dada a continuidade merecida ao Conselho 

Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina. O tesoureiro do CONEA Antonio Tiago da Silva apresentou a 

prestação de contas do CONEA referente ao ano de 2010, que foi aprovado por unanimidade por todos os 

presentes, destacou que as Escolas Federais não estão cumprindo com as suas anuidades junto ao CONEA, 

definiu-se pela plenária que as Escolas Federais deverão assumir seus compromissos, encontrando junto à 

nova diretoria alternativas para isso. O professor Rodrigo Martins Monzani apresentou o relatório dos 

trabalhos realizados no último ano, apresentou também os gráficos e as pontuações das Escolas através dos 

resultados obtidos no Provão do CONEA de 2010, destacando a importância da avaliação realizada através 

do Provão aplicado aos formandos de todas as Escolas Agrícolas, que tem como principal objetivo a 

avaliação da qualidade do nosso ensino, determinando os pontos falhos em cada Escola, para que a mesma 

possa buscar alternativa e melhorar assim sua qualidade. Foi definido por unanimidade o CEDUP Caetano 

Costa de São José do Ceritto, como responsável pela Comissão de Elaboração do Provão do CONEA 2011, 

as datas dos encontros serão até 20 de setembro para o envio das questões, 14 de outubro encontro das 

Escolas para a elaboração da prova, 16 de novembro a aplicação do Provão e dia 25 de novembro a correção. 

O Presidente da SINTAGRI, Antonio Tiago da Silva, combinou com os presentes as seguintes datas para 

realização do roteiro de visitas pelos representantes do SINTAGRI, ATASC, UNITAGRI e CONEA a todas 

as escolas agrícolas de Santa Catarina: 27 de junho a 01 de julho de 2011 a 1ª etapa contemplando 06 Escolas 

e de 15 a 19 de agosto de 2011 nas demais Escolas. Solicitaram-se as Escolas presentes as respectivas datas 

de sua formatura, para que seja feita a entrega da premiação dos melhores colocados do CONEA do provão 

de 2010. O Presidente do CONEA – Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com o capítulo VIII – Artigos 47 a 53 e parágrafos do estatuto deste 
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Conselho convoca todos os presentes a participarem das eleições de renovação da DIRETORIA e 

CONSELHO FISCAL do CONEA, as candidaturas foram registradas através de requerimento à atual 

diretoria, com a nominata completa para todos os cargos, de posse das candidaturas o atual presidente do 

CONEA dá início as eleições, conforme sequência de trabalhos apresentados nas próximas Atas de Eleição e 

Posse da nova diretoria. O Presidente do CONEA, no uso de suas atribuições legais, dá por encerada a 

reunião ordinária da Plenária do CONEA de 2011, agradecendo a 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.  


