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Ata Nº 79 - Assembleia Geral Ordinária da Plenária do CONEA- Março de 2019 

No vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezenove, reuniram-se no auditório do  Hotel 

Bebber, na cidade de Campos Novos/SC as 9 horas e 15 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, do Conselho Estadual de Ensino Agrícola de Santa Catarina – 

CONEA,  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, 

IFC Campus Santa Rosa do Sul, IFSC Campus São Carlos, Colégio La Salle – Xanxerê. O Presidente do 

CONEA, Professor Gerson Batistella, faz a abertura dos trabalhos saudando todos os presentes.  Na 

sequência, comentou sobre a pauta da assembleia, sendo os temas que foram abordados foram Prestação de 

contas do ano de 2018; Relatório das atividades desenvolvidas em 2018; Apresentação, apreciação e 

aprovação do calendário de atividades do CONEA para 2019; Definição do responsável pela comissão de 

elaboração da avaliação do CONEA de 2019; Apresentação, apreciação e aprovação do roteiro de palestra nas 

Escolas pelas entidades ATASC/SINTAGRI e CONEA; Eleição e Posse da nova diretoria; Apresentação do 

JEASC. O tesoureiro do CONEA Antonio Tiago da Silva apresentou a prestação de contas referente ao ano 

de 2018, agradecendo que todas as escolas pagaram o valor para o CONEA, lembrando que no decorrer dos 

próximos meses será encaminhado os boletos para as escolas. Também o professor Gerson Batistella 

comentou que os recursos do CONEA são totalmente voltados para o incentivo de formação de profissionais 

de qualidade. Antonio comentou também sobre a ligação do CONEA com as instituições ATASC, 

SINTAGRI e as escolas. Além de convidar alguns professores para uma reunião de tramitação de uma frente 

parlamentar sobre o ensino técnico de nível médio em Brasília. Após a leitura do parecer do conselho fiscal, a 

prestação de contas foi aprovada por unanimidade pelos presentes.  O Presidente comentou também sobre a 

cobrança da anuidade das escolas técnicas, onde no início do Conselho era as entidades de classe que o 

mantinham, ressaltando a importância da mesma. Na sequência, o Presidente do CONEA professor Gerson 

Batistella, comentou sobre as atividades realizadas do ano passado, a) Publicação e lançamento do Livro: “A 

Proposta Catarinense para o Ensino Técnico Agrícola no Brasil”. b)Realização do III Congresso Nacional de 

Ensino Agrícola, VI Congresso Estadual dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina (CETASC) e o XI 

Encontro Estadual do Ensino Agricola de Sanata Catarina (ENEASC). c) Falou sobre a elaboração e 

aplicação da XVIII edição da avaliação do CONEA. d) Comentou também sobre as visitas nas Escolas e 

contato com os professores e os alunos. e) Participação em eventos da FENEA e AGEPTEA. f) Comentou 
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sobre a criação do espaço de debate no site (fóruns) que precisa avaliar sua utilização, o qual foi sugerido no 

ano de 2018.  g) Apresentou também sobre o contato da FTD (editora) sobre o desenvolvimento de material 

didático para o curso técnico em agropecuária.  h) O professor Gerson comentou das propostas de atividades 

para o próximo biênio 2019/20: iniciando pela elaboração das questões para a próxima avaliação do CONEA, 

sugerindo a implantação de palestras informativas e motivacionais, deixando a palavra aberta para o público. 

Com a palavra José Carlos Brancher, comentou que um dos problemas da qualidade das avaliações é a 

tramitação dentro das instituições, faltando a comunicação entre os dirigentes e professores. Tomando a 

palavra o professor Almir Zaparolli, apontou um dos principais problemas a falta de comprometimento de 

alguns professores, bem como a rotatividade de professores dentro dos CEDUPs, onde não encaminham as 

questões referentes as competências ou muitas das vezes encaminham questões repetidas. O professor Rafael 

Vieiga também comentou sobre sua experiência quanto coordenador, onde a cobrança é efetiva quando bem 

realizada, e sugeriu que seja adicionada a data da avaliação no calendário de 2020, facilitando para as 

Instituições Federais, também sugeriu que dentro das instituições sejam feitos projetos de ensino para auxiliar 

na construção das questões. O professor Lauri Marconatto comentou também sobre o comprometimento dos 

professores e que os professores devem se medir pela avaliação, utilizando sempre para o crescimento. E o 

professor Nelson Jorge da Silva reiterou sobre um projeto nominado “FiloCONEA” onde se trabalha com os 

alunos toda a importância sobre a avaliação. O professor do ensino médio Marcionei Rodrigues Nunes do 

IFC Campus de Araquari sugeriu que seja realizado feedbacks com os alunos após a avaliação para identificar 

possíveis problemas e soluções, sugerindo também para as instituições federais que sejam feitas portarias 

para nomeação de professores para a elaboração das questões. O professor Roberto André Grave comentou 

sobre a dificuldade sobre a esfera federal em que há dificuldade de se trabalhar o ensino técnico com poucas 

horas letivas, elencando também a importância da avaliação e da motivação dos alunos em faze-la. A 

professora Cleusa Perotti Schweigert explanou sobre a dificuldade de alguns professores em iniciar as 

atividades na instituição e que as reuniões realizadas no CEDUP pelos representantes das entidades foram de 

grande valia. O presidente Gerson finaliza este assunto deixando como sugestão para a próxima diretoria 

encontrar alguma forma de auxiliar na elaboração das questões na forma de cursos, reuniões ou palestras. i) 

Continuando com o planejamento para o próximo biênio 2019/20, o Presidente deixou em aberto para 

sugestões para o próximo local do XII Encontro Estadual do Ensino Agrícola de Santa Catarina (ENEASC) 

para 2020, sendo sugerido para o IFC Campus de Rio do Sul. j) Para a elaboração da avaliação do CONEA de 

2019 ficou acordado para o encontro das escolas o CEDUP de Campo Erê, com o professor responsável pela 

organização Nelson Rintzel, sendo que até dia 30 de agosto de 2019 a data limite para envio das questões 
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para o professor Nelson, sendo o encontros nos dias 03 e 04 de outubro de 2019, iniciado as 9h. k) Definido e 

aprovado por todos os presentes que no dia 20 de novembro de 2019, será realizada a aplicação simultânea da 

avaliação em todas as escolas de Santa Catarina no horário das 8h00min às 11h30min. E definido dia 29 de 

novembro a data de correção dos gabaritos da avaliação no IFC Campus de Rio do Sul. l) Demostrou o 

roteiro de visita nas escolas com os alunos e professores, informando as datas programadas, sendo aprovada 

pelos presentes. Sendo que o representante do CONEA irá conversar com os professores, e os representantes 

do SINTAGRI e ATASC com os alunos. m) Professor Nelson do IFC Campus de Araquari tomou a palavra 

para comentar um pouco sobre os JEASC, definindo a data de 24, 25 e 26 de outubro de 2019, sendo alterado 

devido aos Jogos Nacionais. Agradeceu também ao Presidente da SINTAGRI e FENEA Antônio Thiago, e ao 

Presidente do CONEA Gerson Batistella, pelo auxilio. Indicando também o Presidente da comissão 

organizadora Joelcer Pocer, sendo a próxima reunião para organização no dia 11 de abril de 2019 no IFC 

Campus de Araquari. Professor Nelson também pediu auxílio financeiramente para o CONEA para a 

organização do evento. O Presidente Gerson Batistella tomou a palavra e expos a situação financeira do 

Conselho, onde não se tem condições para estar auxiliando, deixando em votação para aprovação em 

assembleia da utilização do dinheiro, sendo que em unanimidade não foi disponibilizado dinheiro para o IFC 

Campus de Araquari para auxiliar nas despesas do evento. Com a palavra final o Presidente Gerson 

Batistella, agradece todo o período que permaneceu na presidência do CONEA, no mandato de 2018/19. 

Agradeceu também a acolhida por todas as Escolas, sendo um aprendizado muito grande, e respaldando a 

importância e a grandeza do CONEA, em reunir as três esferas de ensino, federal, estadual e particular, 

buscando sempre a melhoria na qualidade de ensino, auxiliando na formação de profissionais de excelência. 

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.  


