
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Plenária do CONEA – Março de 2018 

No vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e dezessete, reuniram-se no auditório da Escola 

Agrícola La Salle, na cidade de Xanxerê/SC às nove horas e trinta minutos, 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 – 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 de Concórdia, IFC Campus de Rio do Sul, IFC Campus de Camboriú, IFC 

Campus de Araquari, IFSC Campus de São Carlos, Colégio La Salle – Xanxerê. O Presidente do CONEA, 

Professor Gerson Batistella, faz a abertura dos trabalhos, saudando todos os presentes. Falou sobre o contato 

realizado com a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), onde foi 

encaminhado pelo CONEA, convite oficial para participarem da assembleia. Foi apresentada a pauta da 

assembleia com os assuntos:  prestação de contas do exercício de 2017; relatório de atividades do CONEA; 

calendário de atividades para 2018; programação do III Congresso Nacional de Ensino Agrícola; criação do 

Conselho Próprio de fiscalização dos técnicos agrícolas; e por proposição dos representantes do IFC foi 

incluído na pauta da assembleia, debater sobre a matriz curricular do curso Técnico em Agropecuária. O 

tesoureiro do CONEA Antonio Tiago da Silva apresentou a prestação de contas referente ao ano de 2017, 

informando que todas as escolas e entidades filiadas ao CONEA estão em dia com suas responsabilidades 

financeiras para com esse Conselho, lembrando que no decorrer do próximo mês serão encaminhados os 

boletos para as anuidades de 2018. O tesoureiro e também presidente do SINTAGRI, falou sobre a 

importância da aproximação das escolas por meio do CONEA com as entidades ATASC, SINTAGRI e 

UNITAGRI. Após a leitura do parecer do conselho fiscal, a prestação de contas foi aprovada por 

unanimidade. O professor Gerson Batistella comentou que os recursos do CONEA são utilizados para as 

ações do Conselho, defendendo e fomentando uma educação profissional de qualidade, com ética e 

responsabilidade, formando profissionais competentes que possam assumir suas atribuições profissionais, 

conforme prevê a lei. Na sequência, o presidente do SINTAGRI, Sr. Antônio Tiago da Silva, falou sobre o 

projeto de criação do Conselho Próprio dos técnicos agrícolas, que passou por todas as instâncias legais e que 

aprovado pelo Senado Federal, falta somente a sanção presidencial, destacou que não foram os Técnicos 

Agrícolas que quiseram sair do sistema CONFEA/CREA, mas que a forma de gestão do CREA excluiu esses 

profissionais do sistema. Ainda sobre o Conselho Próprio, o Sr. Antonio Tiago ressalta que uma vez 

sancionado, os cursos técnicos em agropecuária, que atualmente estão inscritos no CREA, deverão ser 

registrados no novo conselho, e o CONEA será de fundamental importância para acompanhar esses registros. 

Na sequência, o Presidente do CONEA professor Gerson Batistella, comentou sobre as atividades realizadas 

pelo CONEA e as propostas para 2018: a)  A criação do site do CONEA, onde consta as informações, 
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agenda, informativos e também a área restrita com acesso para as Escolas, onde são postados os resultados 

das avaliações e informações restritas a cada escola; b) Apresentou a proposta de criar no site um espaço para 

os Jogos das Escolas Agrícolas de Santa Catarina (JEASC), uma linha do tempo do CONEA com registros 

escritos e fotográficos, e também a criação de um espaço de debate por área entre os professores das escolas. 

As proposições foram aprovadas por unanimidade pelos presentes; c) Com a presença do IFSC Campus de 

São Carlos, foi proposta a aprovação em assembleia de filiação junto ao CONEA, de todas as demais 

instituições de ensino de Santa Catarina que oferecem o Curso Técnico em Agropecuária, entendendo que 

esse Conselho tem por objetivo a defesa da qualidade do Ensino Técnico, assim, apresentou-se a 

possibilidade de filiação dos Campus do IFSC, das Casas Familiares Rurais e demais escolas públicas ou 

privadas que oferecem o curso, essa proposição foi aprovada por unanimidade; d) Apresentou a proposta de 

publicação do livro CONEA que terá como título: A Proposta Catarinense para o Ensino Técnico Agrícola 

no Brasil, onde o lançamento da obra acontecerá no Congresso Nacional de Ensino, na cidade de Concórdia; 

e) Foram distribuídos os cartazes do III Congresso Nacional de Ensino Agrícola, apresentando a 

programação, destacando a importância desse evento para o Ensino Agrícola e conclamando a participação 

massiva das escolas. Cada Escola se comprometeu em confirmar a presença de dez pessoas, mais a liderança 

do corpo discente de cada escola; f) No evento em Concórdia, acontecerá também a eleição e posse da 

Federação Nacional de Ensino Agrícola (FENEA); g) O Congresso Nacional acontecerá nos dias 24 e 25 de 

maio de 2018 no IFC Campus de Concórdia, sob organização da direção do Campus Concórdia, o 

representante da organização, professor Antonio Marcos Cecconello, solicitou a confirmação dos 

participantes das Escolas o mais breve possível, para a organização de hospedagem e alimentação; h) O 

professor Gerson Batistella falou sobre o desenvolvimento de um projeto de estudo com a Editora FTD, para 

o desenvolvimento de apostilas didáticas para cada uma das 22 competências utilizadas na avaliação anual do 

CONEA, a proposta de orçamento será apresentada na próxima reunião do Conselho; i) Foi apresentada a 

placa de homenagem que o CONEA recebeu da Assembleia Legislativa de Santa Catarina no ano de 2017, 

durante a comemoração dos 30 anos de fundação do SINTAGRI e 40 anos de fundação da ATASC, por 

proposição de Deputado Estadual Altair Silva. Foi definido por unanimidade o CEDUP Jaldyr Bhering 

Faustino da Silva como responsável pela Comissão de Elaboração da Avaliação do CONEA 2018, sendo o 

professor Marino de Souza Pinto o responsável pela Elaboração, definindo-se as seguintes datas: Até 31 de 

agosto para o envio das questões para o endereço eletrônico: marinotec@gmail.com; Nos dias 4 e 5 de 

outubro às 9h, encontro das Escolas para a elaboração da Avaliação no CEDUP de Água Doce, 21 de 

novembro a aplicação da Avaliação, e dia 30 de novembro a correção dos gabaritos, às 9h, também no 

CEDUP de Água Doce. O Presidente do CONEA, professor Gerson Batistella, apresentou as seguintes datas 

para realização do roteiro de visitas pelos representantes do SINTAGRI, ATASC, UNITAGRI e CONEA a 
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todas as Escolas Agrícolas de Santa Catarina, sendo 18 a 22 de junho 2018 a 1ª etapa contemplando 07 

escolas, e 06 a 09 de agosto de 2018 nas demais Escolas. Nestas datas ficou definido que cada Escola reunirá 

além dos alunos formandos, os professores da área técnica para a realização de uma reunião paralela com 

representantes do CONEA. A programação do roteiro de visitas será divulgada no site do CONEA e também 

será encaminhada por email para as escolas. Os representantes do Instituto Federal Catarinense falaram sobre 

suas preocupações com a reformulação da matriz curricular para o curso técnico em agropecuária que está 

acontecendo no Instituto, o assunto foi debatido pelos presentes, e foi aprovado em assembleia a construção 

de um documento, posicionando as entidades que representam o movimento dos Técnicos Agrícolas e o 

Ensino Agrícola a nível Estadual e Nacional, a favor da formação profissional de Técnicos em Agropecuária, 

com carga horária mínima suficiente para que possam desempenhar suas atribuições profissionais conforme 

legislação. O documento será apresentado a Reitoria do Instituto Federal Catarinense pelas entidades: 

Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina (ATASC), Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Nível 

Médio de Santa Catarina (SINTAGRI), Cooperativa de Trabalho na Prestação de Serviços Técnicos e 

Ambientais (UNITAGRI), Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil (ATABRASIL), Federação dos 

Técnicos Agrícolas do Brasil (FINTA-BR), Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina 

(CONEA) e a Federação Nacional de Ensino Agrícola (FENEA). 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.  


