
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para a Elaboração da Avaliação do CONEA do ano de 2017 

Nos dias 5 (cinco) e seis (seis) do mês outubro de dois mil e dezessete, reuniu-se a comissão responsável pela 

elaboração da Avaliação do CONEA, no CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva no município de 

Água Doce/SC, às 9h45mim (nove horas e quarenta e cinco minutos) sob a coordenação do Presidente do 

CONEA Professor Gerson Batistella 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 Videira, IFC Campus Camboriú, Colégio La Salle – Xanxerê, SINTAGRI e ATASC. O 

Professor Lindomar Menegatti saúda todos os presentes, destacando a importância da Avaliação do CONEA, 

comentando também a importância da mesma para o estado de Santa Catarina. O Professor Gerson Batistella 

presidente do CONEA, saúda todos os presentes, agradece a presença de todos, destacando a importância da 

Avaliação do CONEA ser elaborada com ética e honestidade do grupo de trabalho, assim transmitindo 

credibilidade e confiabilidade na sua elaboração, para os gestores das Escolas, professores e alunos. Prestou 

agradecimento ao professor Marino pelo trabalho de organização das questões do CONEA. Comentou do 

encontro que será realizado em Sarandi/RS da AGPTEA, XXXII Encontro Estadual de Professores & 

Congresso Nacional de Ensino Agrícola, no evento será realizado a eleição da FENEA, destacando a 

importância da participação de professores do estado de Santa Catarina. O presidente do CONEA falou 

também sobre o evento VI CETASC - Congresso Estadual dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina e III 

Congresso Nacional do Ensino Agrícola que será organizado em 2018, sugerindo a data 24 e 25 de maio de 

2018, onde a mesma foi aprovada por todos os presentes, convidando todas as escolas a participarem, 

ressaltando que a data será colocada no calendário de ensino dos CEDUPs e dos institutos federais, 

facilitando a participação dos mesmos. O local foi oficializado que será realizado no IFC Campus Concórdia. 

Apresentando a comissão responsável pelo Evento, composta pelos professores Gerson Batistella, José 

Carlos Brancher, Nelson Ritzel, Antonio Tiago da Silva, incluindo o vice-presidente do CONEA professor 

Rafael Viegas Campos e o professor representante do IFC Campus Concordia Antonio Marcos Ceconello, o 

professor Rafael comenta em reunião realizada com a reitora dos IFCs, total apoio sobre a realização do 

evento. Também o professor Gerson comentou o apoio do CONEA para a busca de recursos para que todas 

as instituições participarem do evento. O presidente do CONEA, professor Gerson Batistella comentou sobre 

a utilização do sistema de correção dos gabaritos, assim, como no ano de 2016, para seu funcionamento, o 

sistema precisa ser alimentado com antecedência, com o nome e número de identificação de cada aluno, 

considerando: a) Todas as Escola deverão encaminhar a relação de todos os alunos que farão avaliação em 
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planilha de Excel para o professor Gerson Batistella até o dia 15 de outubro de 2018, para que estes dados 

sejam importados ao sistema de correção. b) A relação de alunos deverá ser encaminhada no e-mail 

gerson.batistella@lasalle.org.br ou para conea@conea.com.br. c) Como o aplicativo permite registrar 

números de matrículas de até 9 dígitos e algumas escolas possuem alunos com matrículas de até 11 dígitos, 

ficou decidido que o professor Gerson Batistella, após receber a relação dos alunos das 12 Escolas Agrícolas 

do Estado, fará uma numeração sequencial de 3 dígitos, começando com o número 001. d) Após a 

numeração de cada aluno ser gerada, esta numeração será considerada no sistema de correção como a 

identificação do aluno e será enviada para cada escola no mesmo e-mail que foi enviada a relação de alunos. 

e) Ao receber os números de identificação de seus alunos, cada escola se compromete a orientar a forma de 

preenchimento do gabarito, sendo o modelo oficial de gabarito para 2017, bem como o exemplo de 

preenchimento, também enviados por e-mail. f) Deve-se ressaltar a importância de orientar os alunos sobre o 

preenchimento do gabarito para evitar problemas na correção. g) Lembrando que a avaliação será realizada 

no dia 8 de novembro de 2017 das 8h às 11h30min. h) Para a correção dos gabaritos através do aplicativo, 

será suficiente apenas um representante de cada Instituição, para acompanhar o processo de correção às 9h 

do dia 17 de novembro no CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino da Silva de Água Doce. i) No dia da 

correção será disponibilizado para cada representante das escolas os resultados gerais e individuais da 

correção.  Os trabalhos de elaboração da Avaliação do CONEA de 2017, foram organizados na seguinte 

ordem: 1) O professor Marino de Souza Pinto, responsável pela organização das questões do CONEA, 

mostrando a quantidade de questões enviadas por cada escola, demostrando a importância do envio das 

questões de todas as escolas para garantir uma avaliação de excelente qualidade. 2) Devido a algumas 

competências estarem com um número reduzido de questões, ficou definido que os grupos de trabalho, tem a 

liberdade, se necessário, de alterar enunciados e alternativas de respostas, compondo assim com qualidade a 

Avaliação do CONEA de 2017.  3) Os grupos tiveram que 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 – Produção Vegetal: Agricultura, Culturas Anuais, Olericultura, 

Fruticultura, Paisagismo, Silvicultura, Viveiricultura e Defesa Sanitária Vegetal; Grupo 2 – Produção 

Animal: Forragicultura, Zootecnia e Defesa Sanitária Animal, Animais de Pequeno Porte, Animais de Médio 

Porte e Animais de Grande Porte; Grupo 3 – Engenharia Agrícola: Mecanização Agrícola, Irrigação e 

Drenagem, Construções e Instalações Rurais, Desenho e Topografia; Grupo 4 – Gestão: Produtos 
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Agroindustriais; Associativismo, Cooperativismo e Extensão Rural, Administração e Economia Rural, 

Planejamento e Projetos Agropecuários, Deontologia e Organização Profissional. 5) Conforme as questões 

foram sendo selecionadas eram encaminhadas ao professor Marino de Souza Pinto, montando assim a 

avaliação para revisão final em plenária. 6) Às 16h (dezesseis horas) do dia cinco e continuando às 08h (oito 

horas) do dia 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) Após alterações e aprovação de todas as questões da avaliação, ficou decidido que a 

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

de 2017, professor Marino de Souza Pinto, para posterior envio ao SINTAGRI. 8) Solicitou-se para que os 

professores convoquem todos os seus alunos do terceiro ano para a realização da avaliação, assim o resultado 

será efetivo e pode ser utilizado como ferramenta de gestão educacional para cada escola. 9) Deverá ser 

disponibilizado o gabarito obrigatoriamente às 14h do dia 08 de novembro, para todas as escolas via e-mail, 

também será publicado no site do CONEA (www.conea.com.br). O Presidente do CONEA Professor Gerson 

Batistella agradece a presença e empenho de todos. Nada mais havendo a tratar, eu Mateus Alan Demeda, 

secretário do CONEA, encerro a presente ata que após lida e aprovada será anexada à lista de presenças que 

é parte integrante desta ata. 
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