
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para Correção da Avaliação do CONEA do ano de 2011 

Aos trinta dias do mês novembro de dois mil e onze, reuniu-se a comissão responsável pela correção da prova 

do CONEA, na EPAGRI de Campos Novos – CETRECAMPOS em Campos Novos – SC, às 08h30min (oito 

horas e trinta minutos) sob a coordenação do Presidente do CONEA Professor Rodrigo Martins Monzani, 

com a presença das seguintes Escolas e Entidades: IFC – Campus de Rio do Sul, IFC – Campus de 

Concórdia, IFC – Campus de Camboriú, IFC – Campus de Araquari, CEDUP Getúlio Vargas – São Miguel 

do Oeste, CEDUP – Campo Erê, CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva – Água Doce. CEDUP 

Caetano Costa – São José do Cerrito, Colégio La Salle – Xanxerê, IAESC – Itapiranga, SINTAGRI e 

ATASC. O Coordenador Professor Rodrigo Martins Monzani saúda todos os presentes, e deu início aos 

trabalhos. Sequência das atividades: 1) Foram discutidos problemas com algumas questões: Questão “54”, 

decidiu-se em consenso que a questão será anulada por dificuldade de interpretação no que refere-se a 

utilização de embalagens de alumínio; Questão “16”, também anulada considerando que o trevo vermelho é 

bianual e não anual como considera a questão; Questões “28” e “60”, decidiu-se manter a questão, mesmo 

considerando a sua dificuldade de interpretação;  Questão “59”, foi substituído a alternativa correta do 

gabarito da letra “e” para a letra “d”. 2) Para o cálculo da média final será desconsiderado as duas questões 

anuladas, assim a média será fechada por 58 questões. 3) Em consenso definiu-se que as questões rasuradas 

serão todas anuladas, independente se consta ou não na Ata que foi preenchida pelos fiscais. 4) Serão aceitos 

na correção gabaritos do aluno, desde que, o número de gabaritos feche com o número de alunos que fizeram 

a prova. 5) Foi definido que a correção será realizada dividindo os presentes em cinco grupos de trabalho, 

onde cada grupo fará a correção e levantamento de acertos totais e por competência com uma Escola de cada 

vez. 6) 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. 7) Ao 

término das correções foi feito à tabulação geral dos dados. 8) Procedeu-se o levantamento dos alunos com 

melhor desempenho por Escola, sendo: Renan Krainz do IFC Campus Araquari com 46 acertos;  João Paulo 

Cardoso de Lima do IFC – Campus Sombrio com 47 acertos;  Douglas Miotto Lorenzetti do IFC – Campus 

Concórdia com 43 acertos; Ademar Sehnem Junior do IFC Campus Camboriú com 45 acertos; Vanderlei 

Butzke do IFC Campus Rio do Sul com 42 acertos; Alan Toigo do CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino 

da Silva – Água Doce com 43 acertos; Cristian Tomazi do CEDUP Vidal Ramos – Canoinhas com 35 

acertos; Gustavo Sartori do CEDUP Getúlio Vargas – São Miguel do Oeste com 49 acertos; Frederic 

Harturing Back Koelln do CEDUP Campo Erê com 46 acertos; Tiago Souza Melo do CEDUP Caetano Costa 

– São José do Ceritto com 42 acertos; Gustavo Alberto Dal Maso do IAESC – Itapiranga com 40 acertos; 
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Eduardo Giachini do Colégio La Salle – Xanxerê com 46 acertos. 9) Procedeu-se o levantamento dos cinco 

alunos com melhor desempenho entre todas as Escolas, sendo eles: Gustavo Sartori do CEDUP Getúlio 

Vargas – São Miguel do Oeste com 49 acertos; João Paulo Cardoso de Lima do IFC – Campus Sombrio com 

47 acertos; Frederic Harturing Back Koelln do CEDUP Campo Erê, Eduardo Giachini do Colégio La Salle – 

Xanxerê e Renan Krainz do IFC Campus Araquari com 46 acertos.  10) A média geral entre todas as Escolas 

foi de 5,41; 11) Foi solicitado que as Escolas enviem por e-mail ao Presidente do CONEA as datas de suas 

formaturas, para que possa ser entregue as premiações dos alunos melhores colocados de cada Escola. 12) Às 

15h40min (quinze horas e quarenta minutos) após a tabulação dos acertos de todas as Escolas, definidos os 

melhores colocados por Escola e entrega dos resultados para as Escolas presentes, enceram-se os trabalhos. 

13) O presidente do CONEA, professor Rodrigo Martins Monzani 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, todos assinarão a lista de presença que é parte integrante desta ata.  

 

 


