
 

05 de novembro – Dia do Técnico Agrícola 

Ata da Reunião para a Elaboração da Avaliação do CONEA do ano de 2021 

Nos dias 28 e 29 de outubro de 2021, reuniu-se a comissão responsável pela elaboração da Avaliação do 

CONEA, no Auditório do CEDUP Campo Erê, no município de Campo Erê/SC, às 9h30mim (nove horas e 

trinta minutos) sob a coordenação do Presidente do CONEA Professor Wilson Antonio Wronski e do 

coordenador da elaboração Professor Nelson Rintzel e a presença das seguintes Escolas e Entidades: CEDUP 

– Campo Erê, CEDUP – Getúlio Vargas – São Miguel do Oeste, CEDUP Professor Jaldyr Bhering Faustino 

da Silva – Água Doce, CEDUP Caetano Costa – São José do Cerrito, CEDUP Vidal Ramos- Canoinhas, IFC 

Campus Araquari, IFC Campus Concórdia, IFC Campus Rio do Sul, IFC Campus Santa Rosa do Sul, Colégio 

La Salle – Xanxerê, SINTAGRI e ATASC. A diretora professora Cleci Cristina Firardi saúda todos os 

presentes, destacando a ética e seriedade de todo o processo de construção e a confiabilidade da realização 

desta avaliação. O Professor e Presidente do CONEA, Wilson Antonio Wronski, saúda todos os presentes, 

destacando a importância da Avaliação do CONEA, comentando também a importância desta para o estado 

de Santa Catarina e para a classe dos técnicos agrícolas, destacando que a avaliação não é uma competição e 

sim uma avaliação do trabalho de cada escola.  Antonio Tiago comentou que todas as escolas e entidades 

agrícolas tem que serem parceiras, assim todas em conjunto com os setores do agronegócio. Destacando 

também as possibilidades de melhorias das escolas principalmente os CEDUPS, destacando a inovação 

presente. O professor Wilson agradece toda a equipe do CEDUP Campo Erê, pela dedicação no processo de 

elaboração e organização da avaliação. O professor Nelson comenta a importância da realização da avaliação 

e agradece a todas as escolas que encaminharam as questões. Na sequência destacou os problemas nas 

questões para melhoria da elaboração das questões para o próximo ano e destacando a seriedade na seleção e 

organização dos questões. O presidente do CONEA, professor Wilson Antonio Wronski, comentou sobre a 

utilização do sistema de correção dos gabaritos, assim, como no ano de 2019, para seu funcionamento, o 

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

considerando: a) todas as Escolas deverão encaminhar a relação de todos os alunos que farão avaliação em 

planilha de Excel para o professor Mateus Alan Demeda até o dia 05 de novembro de 2021, para que esses 

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

conea@conea.com.br. c) como o aplicativo permite registrar números de matrículas de até nove dígitos e 

algumas escolas possuem alunos com matrículas de até 11 dígitos, ficou decidido que o professor Mateus 

Alan Demeda, após receber a relação dos alunos das 12 Escolas Agrícolas do Estado, fará uma numeração 

sequencial de três 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 enviado 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 2019, 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 24 de novembro de 2021 das 8h às 11h30min. h) 
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Para a correção dos gabaritos por meio do aplicativo, será suficiente apenas um representante de cada 

instituição para acompanhar o processo de correção às 9h do dia 29 de novembro no IFC Campus Rio do Sul. 

i) No dia da correção, serão disponibilizados para cada representante das escolas os resultados gerais e 

individuais da correção. Os trabalhos de elaboração da Avaliação do CONEA de 2021 foram organizados na 

seguinte ordem: 1) o professor Nelson Rintzel, responsável pela organização das questões do CONEA, 

mostrando a quantidade de questões enviadas por cada escola, demonstrou 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 têm a 

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

Avaliação do CONEA de 2021. 3) os grupos tiveram de selecionar três questões por competência com 

diferentes graus de complexidade (fácil, médio e difícil) e 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, cultura anuais, defesa sanitária vegetal; Grupo 2 – 

Olericultura e Fruticultura; Grupo 3 – Silvicultura, paisagismo e viveiricultura; Grupo 4 – Animais de 

pequeno, médio e grande porte; Grupo 5 – Zootecnia e forragicultura; Grupo 6 – Construções e instalações; 

desenho e topografia; irrigação e drenagem; e mecanizarão agrícola; Grupo 7 – Administração e economia 

rural e planejamento e projetos agropecuários; Grupo 8 – Industrias rurais; Grupo 9 – Associativismo, 

cooperativismo e extensão rural e deontologia, Organização profissional. 5) conforme as questões foram 

sendo selecionadas, eram encaminhadas para os professores Michelle Schalemberg Diehl e Rodrigo Backes, 

montando assim a avaliação e sendo feita a revisão ortográfica pela professora Giliane dos Reis Miranda e 

após para revisão final em plenária. 6) às 17:30h do dia 4 e continuando às 08h do dia 5, foram apresentadas 

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

quais 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 2021, professor Nelson Rintzel, 

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 13h do dia 24 de novembro, para todas as escolas via grupo do whatsapp, também será publicado no site 

do CONEA (www.conea.com.br). O Presidente do CONEA Professor Wilson Antonio Wronski 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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