
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para a Elaboração da Avaliação do CONEA do ano de 2011 

Aos quatorze dias do mês outubro de dois mil e onze, reuniu-se a comissão responsável pela elaboração da 

prova de Avaliação do CONEA, no Centro de Treinamento da Epagri – CETRECAMPOS no município de 

Campos Novos - SC, às 09h00min (nove horas) sob a coordenação do Presidente do CONEA Professor 

Rodrigo Martins Monzani 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 Cerrito, IAESC 

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

Rio do Sul – Rio do Sul, IFET Campus Sombrio – Sombrio, IFET Campus de Araquari – Araquari, Colégio 

La Salle – Xanxerê, SINTAGRI e ATASC. O Professor Rodrigo Martins Monzani, saúda todos os presentes e 

passa a palavra ao coordenador da Comissão Organizadora da Avaliação por Competências, professor Almir 

Zaparolli que dá início aos trabalhos. 1) O Coordenador relatou as dificuldades encontradas na compilação 

das questões para a elaboração da prova, onde destacou o atraso no envio das questões, o excesso de questões 

em algumas competências, a falta de questões em outras, muitas questões sem destaque para a alternativa 

correta, questões com menos de cinco alternativas de resposta e diferentes metodologias de digitação. 2) O 

Presidente do CONEA, professor Rodrigo Martins Monzani, propõe alteração na data da aplicação e correção 

da Prova do CONEA, que foi aprovado por unanimidade, ficando para o dia 23 de novembro de 2011, as 

9h00min a aplicação da prova simultaneamente em todas as Escolas, e para o dia 30 de novembro de 2011 no 

Centro de Treinamento da Epagri – CETRECAMPOS em Campos Novos, as 8h30min a correção. 3) O 

presidente do CONEA destacou também a importância da prova para nossas Escolas, onde o principal 

objetivo é identificar os pontos ou competências com dificuldades de aprendizado, sendo assim uma 

importante ferramenta para a gestão escolar. 4) Para a escolha das questões o Coordenador dividiu os 

professores presentes em cinco grupos de trabalho, de acordo com a área de atuação de cada profissional, os 

grupos foram divididos nas seguintes competências: a) Agricultura, Culturas Anuais, Olericultura e 

Fruticultura. b) Reflorestamento e Silvicultura, Forrageiras, Paisagismo e Vivericultura; c) Zootecnia, 

Animais de Pequeno Porte, Animais de Médio Porte e Animais de Grande Porte; d) Mecanização Agrícola, 

Irrigação, Topografia, Construções e Instalações Rurais; e) Administração Rural, Associativismo, 

Cooperativismo, Extensão Rural, Produtos Agroindustriais, Projetos e Receituários. 5) Conforme as questões 

foram sendo selecionadas pelos cinco grupos de trabalho, sendo três questões definitivas por competência 

com uma ou duas como questão reserva, foi sendo encaminhado ao Professor Rodrigo Martins Monzani, 

montando-se assim a Avaliação do CONEA do ano de 2011. 6) Às 14h30min (quatorze horas e trinta 

minutos) foi apresentado para todos os professores presentes as questões que foram selecionadas pelos cinco 
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grupos de trabalho, as questões foram lidas, discutidas, alteradas e aprovadas por todos os professores 

presentes. 7) Às 17h00min (dezessete horas) após alterações e aprovação de todas as questões da Avaliação 

do CONEA ficou decido que as questões selecionadas serão revisadas, organizadas metodologicamente sobre 

responsabilidade do Presidente do CONEA, Professor Rodrigo Martins Monzani. 8) Foi apresentada a 

proposta de montar a prova com a alteração na ordem das competências, decidindo-se analisar a proposta 

para a prova de 2012. 9) Constatou-se que o nível na elaboração das questões nos últimos anos tem 

diminuído, destacando-se a importância de retomar orientações e cobranças nas Escolas, para melhorarmos a 

qualidade nos próximos anos. 10) As Entidades ATASC/SINTAGRI sugeriram e se prontificaram ajudar 

elaborar um curso e regulamentos sobre os procedimentos básicos e necessários para a elaboração de questões 

com melhor qualidade técnica e de acordo com as necessidades do CONEA  11) O professor José Carlos 

Brancher explanou sobre a criação da Federação Nacional do Ensino Agrícola - FENEA, como atual 

presidente, destacou os objetivos da Federação e solicitou o apoio e participação das Escolas junto aos 

trabalhos da FENEA. 12) O tesoureiro do CONEA apresentou a situação das anuidades, destacando que está 

sendo encaminhado os boletos para as Escolas pendentes. 13) O Presidente do CONEA Professor Rodrigo 

Monzani, 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 anexada à lista de presenças que é 

parte integrante desta ata. 

 


