
O Grande Baile do CANP - Arraiá 2015

Reviver o tempo de estudante, 
tempos de Colégio Agrícola Nilo 
Peçanha, de CANP, de Campus 
Nilo Peçanha – Pinheiral. A 6ª edi-
ção do Encontro de Ex-alunos, re-
alizada no dia 11 de julho, reuniu 
saudosistas de diferentes décadas, 
de 1940 a 2010. E neste clima de 
regaste de memórias, senhores e 
senhoras se tornaram jovens meni-
nos e meninas. E jovens meninos 
e meninas complementaram a reu-
nião de histórias de vidas, de amo-
res e de amizades que representam 
o Encontro de Ex-alunos do CANP.

Histórias de amor, como a de 
Grace Claes e Moacyr Berreza 

Santos — egressos da década de 
60 — que namoraram quando eram 
estudantes do CANP durante nove 
meses e se separaram devido a im-
pedimentos familiares e, depois de 
54 anos, se reencontraram e reata-
ram o namoro.

 História de vida, como a dos jo-
vens estudantes do Vale do Jequi-
tinhonha, Minas Gerais — que sem 
grandes perspectivas profissionais 
em suas cidades de origem — viram 
suas vidas se transformarem com a 
oportunidade de acesso à educação 
no então Colégio Agrícola Nilo Agrí-
cola.

 Histórias de amizades, essas 
são inúmeras e foram perceptíveis 
na alegria, sorrisos e risos, abraços, 
registrados e reunidos em um dia 
de festa. “Aqui eu fiz meus melho-
res amigos”. Não iremos identificar 
o sujeito desta declaração, pois ela 
pertence a muitos dos egressos do 
CANP.

6º Encontro de Ex-alunos reúne histórias e muitas saudades

Abertura do evento  

Na foto, egressos das décadas 
de 1950 e 1960

Na foto, egressos da década 2010.
A próxima edição do encontro 
está prevista para o dia 08 de 

julho de 2017.

O tradicional casamento, celebrado pelo 
Professor Anderson Xavier. Os noivos 
foram Rafaela Martins e Gustavo Da-

O ginásio do campus ficou pe-
queno para as dezenas de casais 
que esbanjaram a alegria e a ani-
mação de ser estudante do Cam-
pus Nilo Peçanha - Pinheiral na tra-
dicional quadrilha do Arraiá 2015 
do CANP, realizado no  dia 1º de 
agosto. 

Para Jaciara Ponciani, do curso 
técnico em Meio Ambiente, o que 
motiva a participação dos alunos 
na quadrilha e garante a beleza da 
dança é a união entre os alunos. “A 
união contagia e leva todos para a 
dança,” declarou a estudante. 

E essa união levou, também, 
a estudante Joyce dos Santos de 
Souza, do curso técnico em Agro-
pecuária, para a roda. Joyce dan-
çou pela primeira vez a quadrilha 
do CANP e diz que se aventurou 
no grande baile, pois acredita que 
foi sua última oportunidade, já que 
está em seu último ano na esco-

O Campus Nilo Peçanha - Pi-
nheiral obteve a melhor posição na 
edição 2014 do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) entre as es-
colas públicas do Sul do estado. 

O resultado foi destaque no por-
tal de notícias G1 e, com certeza, é 
motivo de orgulho de toda a comuni-
dade acadêmica do campus. Para-
béns aos nossos alunos, ex-alunos, 
professores e servidores. Acredita-
mos que esse resultado é produto 
do trabalho de todos pela busca da 
educação pública de qualidade. 

CANP lidera 
ranking do Enem

la. “É para eu ir me despedindo do 
CANP,” revelou.

O Arraiá 2015 do CANP contou, também, com comidas típicas, bingo 
e brincadeiras. Foi uma grande festa que reuniu a comunidade da região, 
alunos, ex-alunos, servidores e seus familiares. Parabéns à equipe de or-
ganização.



Greici Sousa
Jornalista

Grandes mestres concluem suas trajetórias 
de servidores ativos no CANP

Vitória da Natasha 
no tênis de mesa

Para o grande mestre Portilho, o sentimento ao aposen-
tar foi o do dever cumprido. “Aposento com a certeza de que 
procurei ao longo destes 43 anos agir de modo responsável e 
cooperativo,” declarou se referindo ao 23 anos de trabalho no 
CANP e à sua trajetória profissional anterior.

— O CANP significou, significa e significará a construção 
dos alicerces para a continuidade da minha vida. O que apren-
di neste lugar não há como esquecer — declarou o professor.

Portilho deixou uma mensagem aos servidores do campus: 
“A todos os amigos servidores deixo meu agradecimento pelos 
momentos que compartilhamos, cada um de vocês foi muito 
importante na minha trajetória (para usar um termo da Física). 
Aprendi muito neste convívio. Um agradecimento especial aos 
companheiros que não estão mais no nosso meio. Mesmo nos 
momentos de maiores discordâncias não faltou respeito”.

Os professores Antonio Passos Portilho e 
Paulo Machado Bittencourt, o Paulão, se des-
pediram das atividades de servidores ativos do 
Campus Nilo Peçanha – Pinheiral, em Julho de 

Após 41 anos de estudo e trabalho no CANP, 
completados em sua trajetória como servidor e 
aluno, Paulão não nega que o sentimento ao 
aposentar é de saudade e, também, de um pou-
co de tristeza. “O meu vínculo com a escola é 
muito grande, não só com a instituição, mas com 
as pessoas.”

E para Paulão, esses 41 anos significaram 
conquistas pessoais e profissionais: “A escola 
teve uma influência muito forte na formação do 
meu caráter e da minha personalidade. Tudo que 
eu consegui foi através do meu trabalho na es-
cola, desde a formação dos meus filhos e con-
quistas materiais até o desenvolvimento do meu 

2015, com a publicação de suas portarias de 
aposentadorias. Parabéns a esses grandes mes-
tres que cumpriram com excelência o seu percur-
so profissional em nossa escola. 

conhecimento profissional, como na apicultura”.
E a mensagem do Paulão para os servidores do CANP é: “Para os colegas, a mensagem é de se 

dedicar ao máximo, pois a escola tem uma importância social muito grande.” Aos alunos, ele declarou: 
“Aproveitem ao máximo, a escola tem muito a oferecer”.

E aos discentes declarou: “Aos alunos desejo muita disposição para encarar as empreitadas da 
vida, muito estudo e por que não muita diversão também. Respeito, luta e trabalho na construção de 
uma sociedade sempre mais justa, com melhor distribuição de renda para os brasileiros e oportunida-
des para todos.”

 

Aposentaria

no CANP
Paulão: ex-aluno e, agora, professor aposentado

Nosso queriiiiido, Portilho!Destacamos nesta edição, a vitória da estu-
dante Natasha Silva, do curso técnico em Meio 
Ambiente, na disputa de Tênis de Mesa, na ca-
tegoria ensino médio/técnico integrado, no II Jo-
gos Intercampi do IFRJ, realizado nos dias 21 de 
junho e 27 de junho. Infelizmente, devido a um 
erro nosso de apuração, a vitória de Natasha não 
foi publicada na matéria “II Jogos Intercampi do 
IFRJ” da edição anterior do Informativo.

Parabéns a Natasha pela bela vitória, foram 
três disputas que a atleta ganhou de 3x0, 3x1 e 
3x0. A estudante revelou que, até os Jogos Inter-
campi, via o tênis de mesa como lazer e, hoje, o 
enxerga como um esporte. Para ela, o tênis de 
mesa é um esporte inclusivo. “Todos podem jo-
gar, não precisa ter um determinado porte físico, 
você pode ser alto, baixo, magro ou gordo,” ana-
lisou.

Natasha agradeceu o incentivo do estudante 
Rafael Lourenço, da turma 305. “Foi ele quem me 
ajudou a treinar para os jogos.”

6 a 8/10 - II Seminário de Extensão e Pes-
quisa do Campus Nilo Peçanha - Pinheiral

9 a 14/11 - EXPOCaNP

Atenção para o Calendário de 
eventos da Pesquisa e da Extensão

Caro leitor,

Desejo a todos uma boa leitura da 50ª 
edição do Informativo do Campus Nilo Pe-
çanha – Pinheiral. Todas as matérias foram 
produtivas com muita dedicação e empenho. 



Maciço das Prateleiras, em Itatiaia, é cenário de visita técnica Direção de Administração
apresenta relatório de atividades

Crédito: Ítalo Cardoso de Carvalho

A Direção de Pesquisa, Extensão e Inova-
ção parabeniza os professores que obtiveram 
a aprovação de seus projetos no Programa de 
bolsas de Iniciação Tecnológica Júnior (PIBIC 
JR) 2015-2016: Alcilúcia Oliveira, Anderson da 
Costa Xavier, Cristiana do Couto Miranda, Da-
niele Gonçalves Nunes, Eliana de Souza Mar-
ques dos Santos, João Carlos Escosteguy Filho, 
Julia Oliveira Barros Santoro, Lesliê Vieira Mu-
lico,  Rafael Monteiro de Castro, Sabrina Araújo 
de Almeida, Shaiene Costa Moreno e Vinícius 
Carvalho Lima. 

A referida Direção parabeniza, também, aos 
professores que tiveram seus projetos apro-
vados no Programa Institucional de Incentivo 
à Produção Científica, Tecnológica e Artístico-
-Cultural (PROCIÊNCIA) 2015-2016: Anderson 
da Costa Xavier, Cristiana do Couto Miranda, 
Daniele Gonçalves Nunes, Sabrina Araujo de 
Almeida e Vinícius Carvalho Lima. 

O PIBIC JR e o PROCIÊNCIA são importan-
tes programas institucionais de incentivo à pes-
quisa e à inovação no IFRJ. 

Comemoramos, também, as aprovações de 
projetos no Programa Institucional de Bolsas de 
Incentivo às Atividades de Extensão (PIBIEX). 
Parabéns aos professores: Aline Camila Luz 
Ferreira, Anderson da Costa Xavier, Cristiana 
do Couto Miranda, Cristiane Melo Silva Oliveira, 
Daniele Gonçalves Nunes, Dayse Oliveira Sou-
za, Eliana de Souza Marques dos Santos, Élida 
Conceição Jorge, Geraldo Pereira Junior, João 
Carlos Escosteguy Filho, Julia Oliveira Barros 
Santoro, Sabrina Araújo de Almeida, Sebastiana 
da Silva Melo Carvalho, Shaiene Costa Moreno, 
Rafael Monteiro Castro e Vinícius C. Lima.

Nossos cumprimentos, ainda, aos professo-
res que tiveram seus projetos aprovados com 
recurso no Programa Institucional de Incenti-
vo às Atividades de Extensão (Pró-Extensão): 
Aline Camila Luz Ferreira, Cristiana do Couto 
Miranda, Cristiane Melo Silva Oliveira, Daniele 
Gonçalves Nunes, Dayse Oliveira de Souza, 
Eliana de Souza Marques dos Santos, Élida da 
Conceição Jorge, Fábio Teixeira de Pádua, Ga-
briela Conceição de Souza, Geraldo Pereira Ju-
nior, Julia Oliveira B. Santoro, Rafael Monteiro 
de Castro, Sabrina Araújo de Almeida, Sebas-
tiana da Silva Melo Carvalho, Shaiene Costa 
Moreno e Vinícius Carvalho Lima.

Professores conquistam aprovações em 
programas de incentivos à Pesquisa e à Extensão

PROCIÊNCIA e PIBIC JR PIBIEX e Pró-Extensão

Os estudantes Mateus Carvalho, Isabela 
Trece, Thays Otogali, Anna Carla Silva, Ítalo 
Carvalho e Marco Roberto R. Quissak, acom-
panhados pelos professores Cristiana do Couto 
Miranda, Juliana de Oliveira Tostes, Ulysses Vi-
torino dos Santos e pelo técnico em Agropecu-
ária Almir Ferreira, saíram, no dia 30 de julho,  
de Pinheiral — que se situa a aproximadamen-
te 380m de altitude — e chegaram até a base 
do Maciço das Prateleiras, no Parque Nacional 
de Itatiaia (a mais de 2 mil metros de altitude). 

A visita propôs ao grupo a discussão de di-
versos temas, entre eles: a variação da vegeta-
ção diante do aumento da altitude; a geologia 
da área visitada; as geoformas do Maciço das 
Prateleiras e a observação do divisor de águas 
do Paraíba do Sul a nascente do rio Campo 
Belo, um afluente do Paraíba. 

A visita foi, também, uma proposta dos pro-
jetos: “Laboratório Espaço Ecológico Educativo 
(EEcoE):  ‘Caracterização florística e fitosso-
ciológica dos fragmentos florestais’ e "Trilhas 
ecológicas como estratégia de educação am-
biental". 

O Laboratório EEcoE se prepara para rece-
ber grupos de visitas escolares (veja a maté-

ria na página 4), e a visita técnica ao Maciço 
das Prateleiras permitiu ao grupo conhecer a 
organização e o planejamento no acolhimento 
do público em uma das importantes trilhas do 
parque.

Destaque-se, também, que o grupo viven-
ciou um esporte de contato com a natureza, 
permitindo assim a construção de novas sub-
jetividades e a conscientização da importância 
da preservação do Meio Ambiente. Proposta do 
projeto "Corrida de Orientação: preservação do 
meio ambiente pelo contato com a natureza". 

Em cumprimento ao seu dever de prestar con-
tas, manter informada e estabelecer uma relação 
com a comunidade do campus, já que somos 
uma instituição mantida por recursos públicos, o 
Diretor de Administração do Campus Nilo Peça-
nha – Pinheiral/IFRJ, Professor Jeferson Batis-
ta da Silva, tornará público Relatório das ações 
executadas, em 2014, por sua Diretoria e seus 
outros setores, cuja finalidade foi a de atender ao 
interesse da comunidade do Campus na figura 
dos seus gestores, e de proporcionar a manuten-
ção do ensino, da pesquisa e da extensão.

Este relatório é fruto da contribuição de todos 
os servidores que desempenham suas atividades 
laborais no conjunto da Direção de Administração 
(D.A.) na busca da realização de um planejamen-
to que cada vez mais possa evoluir para organi-
zar e tornar nossas operações mais sustentáveis, 
com a finalidade de estabelecer um processo ro-
tineiro de elaboração de relatório de sustentabili-
dade para medir desempenhos, estabelecer ob-
jetivos e monitorar mudanças operacionais.

A Direção de Administração é composta por 
14 setores espalhados pelo Campus. 

O relatório completo da Direção de Admi-
nistração será divulgado, em breve, por e-mail, 
no site do IFRJ e, ainda, afixado nos murais do 
CANP.

Abaixo, segue uma prévia do retalório.

MATRIZ CONIF 2014
Recursos Orçamentários

Ordenação Livre (Despesas Gerais do Campus) 
R$ 2.793.155,00
Capacitação - R$ 28.000,00
Bolsas e Auxílios - R$   613.900,50
N.E.A.D. Ordenação Livre - R$    141.205,45
TOTAL MATRIZ  R$ 3.576.260,95

Recursos Orçamentários fora da Matriz CONIF

Receita Própria - R$ 523.256,02
Distribuição Gratuita | Alimentação - R$    356.162,88
PFRH - R$  79.760,00
N.E.A.D.  - R$    301.709,55
TOTAL FORA DA MATRIZ - R$ 1.260.888,45
 
Complementação Orçamentária pela Reitoria

Obras - R$    712.834,27
Serviços - R$ 1.757.048,61

Mais de 4 toneladas de tilápia foram retiradas 
dos tanques da Unidade Educativa de Produção 
de Piscicultura no mês de julho. Os peixes foram 
destinados ao Posto de Vendas do Campus, a 
uma cooperativa de aquicultores da região e a 
um pesque-pague do município. 

Despesca



Curso apresenta a aplicabilidade dos 
dispositivos móveis

Estudantes e servidores visitam Embrapa Agroenergia

Netiqueta, marketing pessoal, 
armazenamento em nuvem, redes 
sociais, o Google e seus produtos; 
esses dentre outros temas foram 
abordados no curso "Inclusão digi-
tal: dispositivos móveis". 

A capacitação foi oferecida ao 
curso técnico em Administração, 
nos dias 17 e 18 de julho. O curso 
apresentou algumas configurações 
e aplicativos do sistema operacional 
Android com o objetivo de auxiliar 
as atividades da vida profissional e 

a pessoal.
Sob a orientação da Professora 

Morgana Leal, o curso foi oferecido 
pelos alunos tutores: Erick Brandão, 
Hannah Goes e Ana Clara Vespa-
siano da turma TI 305 e Milena Al-
ves e Nathalia Lamego  da turma TI 
205 e, também, pelo ex-aluno Icaro 
Chagas.

A capacitação foi oferecida em 
culminância do projeto de extensão 
"Inclusão Digital para Adultos: Dis-
positivos Móveis". 

Quarenta e quatro alunos toma-
ram posse como representantes 
e vice representantes de turma do 
ano letivo de 2015 em uma cerimô-
nia realizada no dia 28 de julho, no 
auditório do campus. Durante a so-
lenidade, os representantes docen-
tes também foram empossados.

A programação do evento con-
tou, ainda, com a palestra “A impor-
tância da representação para uma 
sociedade democrática”, com o pro-
fessor convidado, Glaucio Delaia.

Com a posse, o grupo discente 
passou a compor o Conselho de 
Alunos (as) representantes de tur-
ma (CART), que tem por finalidade 
auxiliar a Direção Geral, a Direção 
de Ensino e o Grêmio Estudantil na 
busca de melhorias para o funcio-
namento do campus. No dia 29 de 
julho, aconteceu a primeira reunião 
do CART com a Direção-Geral do 
campus.

O Laboratório Espaço Ecoló-
gico Educativo (EEcoE) do Cam-
pus Nilo Peçanha – Pinheiral está 
sendo preparado para abertura de 
visitas monitoradas de grupos es-
colares. A iniciativa tem a parceria 
da Prefeitura Municipal de Pinhei-
ral e pretende promover ativida-
des de educação ambiental, em 
que o público visitante terá conta-
to com a natureza, verificando in 
loco os benefícios da conservação 
ambiental.

Para a Coordenadora de Pes-
quisa, Professora Cristiana do 
Couto Miranda, a proposta do 
EEcoE tem grande importância 
no processo de conscientização 

ambiental. “Os visitantes poderão 
ser protagonistas nas ações em 
prol do meio ambiente e agentes 
multiplicadores dos conhecimen-
tos e das ações de conservação 
e recuperação dos ecossistemas 
florestais,” complementou a coor-
denadora.  

No dia 16 de julho, a direção 
do campus, a equipe responsável 
do espaço e representantes da 
Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura, Lazer e Turismo e Secre-
taria Municipal do Ambiente e De-
senvolvimento Rural, se reuniram 
para debater o projeto. Logo após, 
o grupo foi ao espaço para uma vi-
sita de reconhecimento.

Alunos bolsistas do projeto “Pi-
nhão Manso para a produção de 
Biocombustíveis” do Programa de 
Formação de Recursos Humanos 
(PFRH) Petrobras/ IFRJ estiveram 
em visita técnica na Embrapa Agro-
energia, em Brasília, Distrito Fede-
ral, nos dias 13 e 14 de julho.

O Professor Davi Pereira Romei-
ro Neto e o Engenheiro Agrônomo 
Thiago Andrade Bernini acompa-
nharam o grupo discente formado 
pelos alunos Brenda Karoline Tole-
do Barbosa, Bruna Dias Garcia, Ra-
fael Silvério Da Silva, Giselle Nasci-
mento Lima, Letícia Nunes Ferreira 
e Camila de Paula Custodio. 

O grupo foi recebido pelo pes-
quisador Dr. Bruno Laviola, espe-
cialista em Melhoramento de Plan-
tas — uma das maiores autoridades 

brasileiras no estudo de pinhão 
manso — e sua equipe. Durante a 
visita, eles tiveram a oportunidade 
de conhecer diversos laboratórios 
do centro de pesquisa do local. O 
grupo conheceu, ainda, a área ex-
perimental da Embrapa e as áreas 
de cultivo de macaúba, dendê e pi-
nhão manso.

Os alunos e os servidores parti-
ciparam, também, de um seminário 
em que  foi apresentado o estado 
atual das pesquisas para a produ-
ção de biodiesel, em particular com 
a utilização do pinhão manso, ma-
caúba e óleo de dendê. Ao final das 
atividades, os participantes recebe-
ram um kit com publicações e um 
vídeo acerca do trabalho desenvol-
vido pela Embrapa Agroenergia. 

Solenidade marca a posse de 
representação docente e discente

Espaço Ecológico Educativo será 
aberto a visitas de grupos escolares


