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Ata da Reunião para Correção da Avaliação do CONEA do ano de 2006 

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e seis reuniu-se a comissão responsável pela correção da 

prova do CONEA, no Colégio La Salle de Xanxerê, às 09h00min sob a coordenação do secretário do 

CONEA, e também coordenador da Comissão Organizadora da Avaliação por Competências Professor 

Gerson Batistella. O professor Nivaldo Turra, presidente do CONEA, faz a abertura saudando todos os 

presentes e após passando a palavra ao coordenador do provão para assim dar início aos trabalhos com a 

presença dos professores: Wilson A. Wronski, Sérgio Friederichs e Salete Maria Gaboardi (CEDUP – Getúlio 

Vargas São Miguel do Oeste), Odete Daneluz Rintzel, Claudir Gilioli e Almir A. de Almeida (CEDUP – 

Campo Erê), Vilmar Stimamiglio, Almir Luiz Vedana Zaparolli e Jocelito Geraldo de Lins (CEDUP – São 

José do Ceritto), Gerson Batistella e Danny Elson Kufner (Colégio La Salle), Mauro Hahn, Vilson José 

Gabriel e Evandro Luiz Rambo (IAESC – Itapiranga), Beatriz Lemes Zanini, Edison Grahl e Nivaldo Turra 

(CEDUP – Água Doce), Neri Flávio Dias (SINTAGRI - ATASC). Sequência dos trabalhos: 1) Foi definido 

que a correção será realizada com uma Escola de cada vez, iniciando-se aleatoriamente, assim com a Escola 

de Camboriú. 2) Iniciou-se a correção das provas e tabulação dos resultados, com os presentes dividindo-se 

em dois grupos, o primeiro grupo realizando as correções e o segundo verificando a exatidão das correções 

realizadas e a contagem de acertos por competência. 3) Após a correção de todas as provas de cada Escola o 

número de acertos por competência foi repassado para o Professor Gerson Batistella para proceder à 

tabulação dos mesmos em planilha anexa. 4) Ao término das correções foi feito à tabulação geral dos dados. 

5) Procedeu-se o levantamento dos alunos com melhor desempenho por Escola, sendo: Jair Flach (IAESC – 

Itapiranga) com 44 acertos; Geraldo Gaio (CEDUP – Água Doce) com 41 acertos; Fernando Carlos Voss 

(EAF - Rio do Sul) com 37 acertos; Leandro C. Montovani (EAF – Sombrio) com 39 acertos; Josimar de 

Oliveira (Colégio Agrícola de Camboriú) com 45 acertos; Júlio Cesar Riffel (CEDUP-Campo Erê) com 47 

acertos; Diego Ângelo Maculan (CASCGO – Araquari) com 47 acertos; Roberto Stanke (CEDUP – São José 

do Ceritto) com 44 acertos; Anderson Antonio Capitânio (Colégio La Salle) com 50 acertos; Maicon Daniel 

Bohnenberger (CEDUP – São Miguel) com 47 acertos; Otavio Augusto de Albuquerque e Debastiani Tecchio 

(EAF – Concórdia) com 41 acertos. 6) Procedeu-se o levantamento dos cinco alunos com melhor 

desempenho entre todas as Escolas, sendo eles: Anderson Antonio Capitânio (Colégio La Salle) com 50 

acertos; Júlio Cesar Riffel (CEDUP-Campo Erê), Diego Ângelo Maculan (CASCGO – Araquari) e Maicon 

Daniel Bohnenberger (CEDUP – São Miguel) com 47 acertos; Willian Kasperovicius (CASCGO – Araquari) 

com 46 acertos. 7) Às 17:00 (dezessete horas) após a tabulação dos acertos de todas as Escolas, definidos os 

melhores colocados por Escola e entrega dos resultados em CD juntamente com as 600 questões enviadas 
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para a elaboração do Provão, enceram-se os trabalhos. 8) Ficou definido para o dia 16 do mês de março no 

Auditório Voyage Hotel em Catanduvas - SC, o Encontro do CONEA para a avaliação dos resultados do 

provão do CONEA de 2006. 9) O Coordenador da avaliação Gerson Batistella, 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 assinada pelos presentes, bem como todos assinarão a lista de 

presenças que é parte integrante desta ata. 

 

 


