
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Plenária do CONEA – Março de 2014 

No sétimo dia do mês de março de dois mil e quatorze, 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, CEDUP Água Doce, IFC Campus Concórdia, IFC Campus Sombrio, IFC Campus 

Araquari, IFC Campus Camboriú, IFC Campus Rio do Sul, IFC Campus Videira, IAESC de Itapiranga e 

Colégio Agrícola La Salle. O Tesoureiro do CONEA, Sr. Antônio Tiago da Silva, faz a abertura dos 

trabalhos, justifica a ausência do presidente do CONEA professor Rodrigo Martins Monzani e saúda todos os 

presentes, destaca a importância dos trabalhos que vem sendo realizados pelo CONEA e conclama as Escolas 

para que seja dada a continuidade merecida ao Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina. Na 

sequência, o tesoureiro, Antônio Tiago da Silva, apresentou a prestação de contas referente ao ano de 2013, 

que foi aprovado por unanimidade pelos presentes, destacou que as Escolas Federais ainda estão pendentes 

com as suas anuidades junto ao CONEA, definiu-se pela plenária que continuará não sendo mais emitido 

boletos para as demais Escolas até que sejam regularizadas as pendencias atrasadas, e que não serão cobrados 

juros dos pagamentos atrasados, porém, conforme o estatuto, as anuidades acompanham o salário mínimo, 

desta forma foi aprovado por unanimidade que os pagamentos atrasados serão efetuados de acordo com o 

valor do salário mínimo da data de pagamento. Também se definiu que um grupo de trabalho formado pelo 

Presidente do CONEA Rodrigo Martins Monzani, o Tesoureiro Antônio Tiago da Silva e representando os 

Institutos Federais Catarinenses o Sr. Volmar de Cesaro, que encaminharão pessoalmente a Reitoria do 

Instituto Federal Catarinense um documento elaborado por esta plenária e assinado pelos representantes dos 

Campus, cobrando a regularização das anuidades. O Presidente do SINTAGRI, Antônio 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, sendo do dia 23 

de junho a 27 de junho de 2014 a 1ª etapa contemplando 05 Escolas e de 18 a 22 de agosto de 2014 nas 

demais Escolas, sendo que para o IFC – Campus Camboriú será realizado no dia 19 de setembro, facilitando 

o deslocamento das Entidades, para o IFC Campus Rio do Sul dia 11 de agosto e para o IFC Campus 

Concórdia será analisada outra data devido há compromissos já assumidos na Instituição, o roteiro foi 

aprovado por unanimidade e será enviado a todas as Escolas. Foi apresentado e definido em plenária, que o 

IFC Campus de Rio do Sul, será responsável pela Comissão de Elaboração da Avaliação do CONEA de 

2014, na pessoa do professor Gilmar Silvério da Rocha (rocha@ifc-riodosul.edu.br), desde o recebimento das 

questões até a revisão final que será encaminhada para impressão, sendo as datas dos encontros de até 29 de 

agosto para o envio das questões, 25 e 26 de setembro encontro das Escolas para a elaboração da prova no 
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Centro de Treinamento da Epagri de Campos Novos, 19 de novembro a aplicação da Avaliação e dia 28 de 

novembro a correção, também no CETRECAMPOS de Campos Novos.  Para a elaboração da Avaliação do 

CONEA de 2014, foi definido alguns aspectos visando melhorar o desempenho e a qualidade da avaliação, 

sendo: 1) Enviar para o Coordenador da Avaliação de 2014 o nome do responsável em cada Escola, com 

endereço eletrônico e telefone, para receber as questões dos seus professores, organizar e remeter ao 

Coordenador da Avaliação; 2) Que o responsável em cada Escola siga as orientações já definidas pelo 

CONEA, sendo: a) Três questões por competência, com grau de dificuldade diferente; b) Verificar correção 

ortográfica das questões com os professores de português de cada Escola; c) Verificar a coerência do 

enunciado da questão com as alternativas de resposta; d) Observar que o conteúdo das questões seja de 

acordo com a competência estabelecida para a Avaliação; e) Que as questões sejam organizadas de acordo 

com a metodologia da Avaliação; 3) As questões que serão enviadas fora do prazo pré estabelecido não serão 

inclusas no processo de seleção das questões para a Avaliação de 2014. O Sr. Antônio Tiago da Silva, como 

Presidente do SINTAGRI – Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina comentou sobre as 

dificuldades encontradas pelos profissionais formados junto ao CREA por questões de matriz curricular e 

carga horária trabalhada nas Escolas em alguns conteúdos relacionados às competências inerentes do Técnico 

Agrícola. Falou sobre a necessidade de continuidade dos encaminhamentos para a publicação do livro com o 

resultado do V Fórum do CONEA, decidindo-se que o mesmo grupo formado para a revisão das 

competências, continuará os trabalhos, também que no livro conste um histórico de cada Escola de acordo 

com metodologia que será encaminhada a cada Instituição, e histórico das Entidades CONEA, ATASC e 

SINTAGRI. Foi solicitado também a todas as Escolas, que enviem ao Presidente do CONEA, Rodrigo 

Martins Monzani, sugestões de temas para as oficinas e palestras que serão trabalhadas no V CETASC e X 

ENEASC, que acontecerá no Centro de eventos Fundação 25 de julho, na cidade de Joinville/SC, nos dias 12, 

13 e 14 de setembro de 2014, sob a organização do IFC Campus Araquari. Foram solicitadas as Escolas 

presentes às respectivas datas de sua formatura, para que seja feita a entrega da premiação dos melhores 

colocados do CONEA da Avaliação de 2013, também enviar ao Presidente a relação de todos os alunos do 

terceiro ano que realizarão a Avaliação do CONEA de 2014. O Tesoureiro do CONEA dá por encerada a 

reunião ordinária da Plenária do CONEA de 2014, 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.  

 

 


