
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para Correção da Avaliação do CONEA do ano de 2013 

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

correção da prova do CONEA, na EPAGRI de Campos Novos – CETRECAMPOS em Campos Novos/SC, às 

09h00min (nove horas e zero minutos) sob a coordenação do Presidente SINTAGRI e ATASC Sr. Antônio 

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

Campus de Concórdia, IFC – Campus de Sombrio, IFC – Campus de Videira, 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 Sr. Antônio Tiago da Silva saúda todos os presentes, justifica a ausência do Presidente do 

CONEA e Coordenador da Avaliação de 2013 o Professor Rodrigo Martins Monzani, dando início aos 

trabalhos. As atividades foram sequenciadas: 1) Foram discutidos problemas referentes às questões da 

Avaliação do CONEA de 2013: As Questões (15; 22; 25 e 36) foram anuladas por não apresentar alternativa 

correta de resposta das respectivas competências de Paisagismo, Forrageiras, Zootecnia e Criação de animal 

de grande porte; As Questões a seguir foram modificadas as alternativas de resposta por motivo de erro de 

gabarito, onde a questão “03” da competência de Agricultura foi alterada da letra “b” para a letra “d”. A 

Competência de Culturas anuais foi alterada a questão “04” da letra “a” para “c”; a questão “05” da letra “c” 

para “e” e a questão “06” da letra “e” para “d”. A competência de Olericultura foi alterada a questão “07” da 

letra “d” para “a”. 2) Para o cálculo da média final será desconsiderado as questões anuladas, assim para 

composição da média será fixado 62 questões (descontadas 4 questões anuladas do total de 66). Para a 

composição das médias das competências de Paisagismo, Forrageiras, Zootecnia e Criação de animal de 

grande porte o cálculo será realizado sob dois acertos (descontada 1 questão anulada do total de 3 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 seis 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 Mauro Porto Colli 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: Adriele Tais 

Brümmer e Camila Lentz Barreto do IFC Campus Araquari com 37 acertos; Igor Vortmann do IFC – Campus 

Concórdia com 49 acertos; Matheus Weis do IFC Campus Camboriú com 43 acertos; Natália Maria Antunes 

dos Santos, Carlos Eduardo Cuzik e Hivael Kopp do IFC Campus Rio do Sul com 44 acertos; Dhiozer de 

Brittos Valdati do IFC – Campus Sombrio com 50 acertos; Andrei Zucco e Diogo Luiz Fruet do IFC Campus 
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Videira com 46 acertos; Zuriel de Andrade de Freitas do CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva 

– Água Doce com 44 acertos; Marlon Corrêa do CEDUP Vidal Ramos – Canoinhas com 47 acertos; Cléber 

Gustavo Lenhardt – São Miguel do Oeste com 46 acertos; Volmir Alexander Haires Presotto do CEDUP 

Campo Erê com 46 acertos; José Felipe dos Santos Maciel  do CEDUP Caetano Costa – São José do Cerrito 

com 55 acertos; Diego André Blaneck do IAESC – Itapiranga com 47 acertos; Rafaél Knakiewicz  do 

Colégio La Salle – Xanxerê com 51 acertos. 9) Procedeu-se o levantamento dos três alunos com melhor 

desempenho geral entre todas as Escolas, sendo eles: José Felipe dos Santos Maciel  do CEDUP Caetano 

Costa – São José do Cerrito com 55 acertos; Eduardo Fermiano Gracietti e Robson Silveira Tristão do 

CEDUP Caetano Costa – São José do Cerrito com 54 acertos; André Palavro, Diego Camargo Schroeder e 

Vinicius Bonato do CEDUP Caetano Costa – São José do Cerrito com 52 acertos; 10) A média geral entre 

todas as Escolas foi de 5,38; 11) Foi solicitado que as Escolas enviem por e-mail ao Presidente do CONEA e 

ao Presidente do SINTAGRI as datas de suas formaturas, para que possa ser entregue as premiações dos 

alunos melhores colocados de cada Escola. 12) Às 15h00min (quinze horas) após a tabulação dos acertos de 

todas as Escolas, definidos os melhores colocados por Escola e entrega dos resultados para as Escolas 

presentes, encerram-se os trabalhos. 13) O Sr. Antônio Tiago da Silva agradece o empenho e presença de 

todos. Nada mais havendo a tratar, eu Mauro Porto Colli, vice-secretário do CONEA, encerro a presente ata 

que após lida e aprovada, todos assinarão a lista de presença que é parte integrante desta ata.  

 

 


