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Ata da Reunião para a Elaboração da Avaliação do CONEA do ano de 2014 

Nos dias 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis) do mês setembro de dois mil e quatorze, reuniu-se a comissão 

responsável pela elaboração da Avaliação do CONEA, no Centro de Treinamento da Epagri – 

CETRECAMPOS no município de Campos Novos/SC, às 09h30min (nove horas e trinta minutos) sob a 

coordenação do Vice - Presidente do CONEA Professor Nelson Rintzel e 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, CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva – Água Doce, IFC 

Campus Santa Rosa do Sul, IFC Campus de Concórdia, IFC Campus de Rio do Sul, IFC Campus de Videira, 

IFC Campus Araquari, Colégio La Salle – Xanxerê, SINTAGRI e ATASC. O Professor Nelson Rintzel, 

saúda todos os presentes, destacando a importância da Avaliação de 2014 ser elaborada neste ano em dois 

dias, onde busca-se com maior tempo analisar e selecionar as questões melhor elaboradas, revisar em plenária 

com o objetivo de deixar a Prova pronta para impressão. Os trabalhos foram organizados na seguinte ordem: 

1) O Coordenador da Avaliação de 2014, professor Gilmar Silvério da Rocha relatou algumas dificuldades, 

no recebimento das questões e também quanto à qualidade de formatação do material enviado, onde destacou 

que das 12 (doze) Escolas do Estado somente 08 (oito) enviaram material, também que para algumas 

competências foram encaminhadas poucas questões, como exemplo a Competência 21 que ficou com 06 

(seis) questões elaboradas. 2) Devido a várias competências estarem com um número reduzido de questões, 

ficou definido que os grupos de trabalho, na falta de opções para selecionar, tem a liberdade de alterar 

enunciados e alternativas de respostas, compondo assim com qualidade a Avaliação do CONEA de 2014. 3)  

Os grupos deverão selecionar três questões por competência com diferente grau de complexidade (fácil, 

médio e difícil) e 02 (duas) como reserva para substituição, caso necessário durante a revisão. 4) Para a 

escolha das questões foram divididos os professores presentes em quatro  grupos de trabalho, de acordo com 

a área de atuação de cada profissional, os grupos foram divididos nas seguintes competências: Grupo 1 – 

Agricultura, Culturas Anuais, Olericultura, Silvicultura, Paisagismo, Fruticultura e Defesa Sanitária Vegetal; 

Grupo 2 – Forragicultura, Zootecnia, Animais de Pequeno Porte, Animais de Médio Porte e Animais de 

Grande Porte; Grupo 3 – Mecanização, Agrícola, Irrigação, Topografia, Desenho Técnico e Construções e 

Instalações Rurais; Grupo 4 – Produtos Agroindustriais; Administração Rural, Associativismo, 

Cooperativismo e Extensão Rural, Planejamento e Projetos Agropecuários e Deontologia e Organização 

Profissional. 5) Conforme as questões foram sendo selecionadas eram encaminhadas aos Professores Gilmar 

Silvério da Rocha e Gerson Batistella, montando assim a Avaliação para revisão final  em plenária.6) Às 17h 

(dezessete horas) do dia vinte e cinco e continuando às 08h00min (oito horas) do dia vinte e seis foi 

apresentado para todos os professores presentes as questões que foram selecionadas pelos quatro grupos de 

trabalho, as mesmas foram lidas, discutidas, alteradas e aprovadas por todos os professores presentes; 7) Às 
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11h00min (onze horas) após alterações e aprovação de todas as questões da Avaliação, ficou decidido que as 

a revisão ortográfica final e organização metodológica, será de responsabilidade do Coordenador da 

Avaliação de 2014, professor Gilmar Silvério da Rocha, para posterior envio ao SINTAGRI. 8) Em plenária 

decidiu-se que o CONEA deverá encaminhar um documento formal para cada Escola, solicitando o nome dos 

dois representantes da Escola no CONEA, facilitando a comunicação entre Entidade e Instituições de Ensino. 

9) Cada Escola deverá encaminhar ao Presidente do CONEA, professor Rodrigo Martins Monzani, o número 

de alunos formandos que farão a avaliação de 2014. 10) Foi definido que para a próxima assembleia do 

CONEA que será realizada em março de 2015 a importância de discutir os seguintes assuntos: Melhorar a 

comunicação entre CONEA e Escolas, definir os representantes de cada Escola no CONEA com efetiva 

participação, reavaliar a metodologia na elaboração das questões, debater sobre o comprometimento das 

escolas na elaboração e envio das questões para a elaboração da Avaliação do CONEA. O Vice-Presidente do 

CONEA Professor Nelson Rintzel agradece 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. 

 

 

 


