
Vem aí a XVI EXPOCaNP
A  XVI Exposição Acadêmica 

do Campus Nilo Peçanha – Pi-
nheiral (EXPOCaNP) aconte-
cerá na semana do dia 15  a 20 
de dezembro. Para aqueles que 
participarão pela primeira vez da 
exposição, a Coordenadora de 
Extensão, Professora Carla Lima, 
explicou que a EXPOCaNP é uma 
semana acadêmica integrada dos 
cursos da instituição e a proposta 
visa à complementação da forma-
ção acadêmica dos alunos. A Pro-
fesssora Carla declarou, ainda, 
que a exposição representa um 
momento de divulgação, envol-
vimento e crescimento científico 
dos discentes. 

A programação da XVI EXPO-
CaNP contará com apresentação 
de trabalhos de extensão e pes-
quisa, palestras, oficinas e mini-
cursos. Nesta edição da exposi-
ção, os alunos bolsistas e alunos 
monitores deverão apresentar o 
trabalho que já desenvolvem na 
instituição e os demais alunos 
deverão desenvolver um trabalho 
para a apresentação na exposição 
acadêmica com o auxílio de pro-
fessores orientadores.

Uma comissão de avaliação da 
área a que foi submetido o resumo 
atribuirá as notas aos trabalhos e 
que esta nota comporá a nota do 
3º bimestre.
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http://expocanp.blogspot.com.br

A cerimônia de posse da nova 
gestão do Grêmio do Campus Nilo 
Peçanha – Pinheiral ( 2014 - 2015), 
aconteceu no ginásio do campus, 
no dia 8 de outubro. 

A atual gestão do grêmio reve-
lou que pretende prosseguir com a 
realização dos eventos promovidos 
pela diretoria anterior e, também, 
criar um blog para divulgação de as-
suntos de interesse da comunidade 
estudantil. “Nós planejamos realizar 
mais eventos para os alunos. E com 
a criação do blog, informar aos alu-
nos sobre o que acontece no cam-

pus. Também temos planos de re-
alizar o Show de Talentos no início 
de 2015”, explicou o Presidente do 
Grêmio, o estudante Luiz Ricardo.

O estudante Angelo Loos, presi-
dente da gestão anterior do Grêmio 
Estudantil, afirmou que se sente 
satisfeito com a organização da re-
presentação estudantil no campus. 
“Após um ano de trabalho, sinto que 
cumpri o meu papel. Conseguimos 
fazer com que o diálogo entre a di-
retoria e os alunos ficasse mais di-
reto e objetivo. Além da criação de 
um fomento cultural na instituição.”

Nova Diretoria do 
Grêmio Estudantil assume gestão

Confira na página 2, a composição do nova gestão do grêmio.



Presidente: Luiz Ricardo Landim 
Vice-Presidente: Nicolli Romualdo Coutinho 

Secretária Geral: Jaciara Ponciano 
Diretora de Educação: Sara Louzada 

Diretor Noturno: Michel Rodrigues Da Silva
Diretor Noturno Suplente: 
Cassiane da Silva Cardoso

Diretora de Cultura e Eventos: Paula Cappato

Composição do Grêmio

As professoras Alcilúcia Oliveira e Julia Santo-
ro acompanharam as estudantes do Curso Téc-
nico em Agroindústria, Cassiane da Silva e Munic 
Prado, no XXI Congresso Brasileiro de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, que aconteceu entre os 
25 e 29 de setembro, em Aracaju, Sergipe. 

Para a estudante Cassiane, a experiência foi 
singular: “Aprendi bastante. Foi a primeira vez 
que apresentei um trabalho fora da escola e acho 
que apresentei bem”. A estudante complementou 
ainda: “Nunca pensei que os alunos pudessem 
participar de um evento assim.”

O grupo participou de palestras e apresenta-
ções orais de trabalhos, além de apresentar em 
pôsteres três trabalhos desenvolvidos no CANP: 

Diretora de Relações Institucionais e 
Históricas: Jéssyca Mundinho 

Diretora de Relações Exteriores e Sociais: 
Maria Carolina Barcellos 

Diretor de Esportes: Thomas da Silva
Diretor da Fazenda: José Osvaldo da Silva 

Diretora de Publicidade e Propaganda: 
Cecília Oliveira de Freitas 

Curso Técnico em Agroindústria é representado em 
Congresso de Alimentos

Continuação da matéria da página 1

Na foto, da esquerda para a direita, as estudantes 
Cassine da Silva e Munic Prado.

Diante do desafio de redigir um texto sobre 
a importância do Servidor Público e do Magis-
tério, recorro ao lugar-comum, quase um cli-
chê, da etimologia dos vocábulos. Se por um 
lado esta estratégia é vista como uma âncora 
textual, por outro, revela essencialmente o que 
somos a partir da palavra.

 Servidor é um termo de origem lati-
na e significa, dentre outras possibilidades, 
“sujeitar-se”. Já público, também originada do 
latim e de acordo com o dicionário Houaiss, é 
algo “relativo ou pertencente a um povo, a uma 
coletividade”. Sendo assim, os servidores pú-
blicos são aqueles que servem, sujeitam-se ao 
povo, em prol de todos, sem distinção de raça, 
sexo, religião. É aquele que está para além de 
si, sem alienar-se.

 A palavra professor é cognata de pro-
fissão e significa “aquele que professa”, “aque-
le que ensina”. Isso posto, ousamos dizer que 
a relação professor/profissão não se dá ape-
nas pela presença do mesmo radical em am-
bas as palavras, pois ser professor é permitir 
com que os alunos se construam, se formem 
cognitiva, emocional e profissionalmente. Em 
suma, o que se quer afirmar é que o magistério 
é a causa-mãe de outras profissões.

 Ser professor servidor público é uma 
tarefa de inigualável relevância, uma vez que 
é um dever “sujeitar-se” ao povo, a fim de que 
proporcionemos a possibilidade de os brasi-
leiros encontrarem seu caminho profissional, 
construindo sua cidadania de modo autônomo 
e crítico. E, talvez, munidos desta formação, 
os discentes nutram o desejo de servir ao 
povo, como se faz brilhantemente nesta insti-
tuição de Ensino.

Parabéns a todos nós!

Anderson Costa da Silva Xavier

Professor de Língua Portuguesa / Literatura 
do Campus Nilo Peçanha - Pinheiral

No mês de outubro, comemoramos o Dia do 
Professor e o Dia do Servidor Público. E a 

equipe do Informativo convidou o Professor 
Anderson Xavier para a produção de um texto 

sobre essas datas tão importantes.

“Análise sensorial de salgadinhos produzidos com farinha sem glúten”; “Fabricação de salgadinhos 
com a utilização de farinha livre de glúten” e “Caracterização sensorial de picolé sabor café com po-
tencial propriedade probiótica”.

As estudantes Mariângela de Carvalho Leal 
(231), Ana Clara Sampaio (MA 204) e Luíza Mar-
tins (TA 201) representaram o CaNP na Semana 
de Extensão 2014 do  Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CE-
FET/RJ), que aconteceu entre os dias 15 e 17 de 
outubro.  

Os trabalhos apresentados, em pôsteres, fo-
ram: "Implantação de Empreendimento Solidário 
junto às egressas do programa Mulheres Mil do 
Campus IFRJ/CANP", coordenado pela professo-
ra Julia de Barros Santoro e “Aquarela Botânica,” 
coordenado pelo servidor Luiz Felipe Machado de 
Sant’anna Neto e colaboração do professor Pablo 
Cunha.

Estudantes participam da Semana de Extensão 2014 do CEFET/RJ

Na foto, a estudante Mariângela de Carvalho Leal do 
Curso Técnico em Agroindústria.

Participe! Sugira a produção de matérias para o Informativo.
informativo.canp@ifrj.edu.br



Ex-aluno comemora 
aprovação em concurso público

Estudo pretende levar conhecimento sobre técni-
cas de criação de codornas a produtores rurais

Lennon Alves Fong Liang se formou em Téc-
nico em Agropecuária no ano letivo de 2013 no 
CaNP, e já comemora a conquista de uma apro-
vação em concurso público. No momento, ele 
está aguardando a convocação para investidura 
no cargo de Assistente de fiscalização da defe-
sa agropecuária, na Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná (ADAPAR).

O técnico em Agropecuária afirmou que a 
experiência como estudante no campus apre-
sentou a ele uma nova etapa da vida, uma 
etapa de responsabilidades. “Foi uma fase da 
minha vida muito interessante, pois ocorreu de 
tal forma que me levou à adaptação ao mundo 
corriqueiro e a algumas responsabilidades, que 
anteriormente não existiam”, explicou.

Lennon declarou, também, seu carinho pelo 
campus: “A escola não foi uma simples escola, 
passou a ser a minha casa. E quanto aos pro-
fessores, eram como meus pais também. Eles 
se preocupavam comigo e com o meu aprendi-
zado.”

O ex-aluno do CANP alertou aos estudantes 
do campus: “Aprender nunca é demais! Portan-
to, tomem conta de todo o conhecimento que 
puderem.”  

O Centro de Pesquisas Avícolas do Campus 
Nilo Peçanha – Pinheiral inaugurou um novo se-
tor, a Coturnicultura,  com a chegada de 600 co-
dornas, no dia 22 de setembro. As aves foram 
doadas pela empresa Granja Vicami, em Assis, 
São Paulo. 

O professor responsável pelo Centro, Marcos 
Fabio de Lima, declarou que, com a implementa-
ção do setor, iniciou-se o projeto “Estudo de via-
bilidade de produção de codornas em pequenas 
propriedades rurais no município de Pinheiral.”

O objetivo da iniciativa é, após a análise e es-
tudo sobre a criação das codornas no campus, 

apresentar ao produtor rural local tecnologias 
para a criação da ave. O Professor Marcos Fabio 
acrescentou, ainda, que as instalações e as téc-
nicas que estão sendo utilizadas para a criação 
das codornas no campus são simples e de baixo 
custo, buscando proximidade à realidade do pe-
queno produtor.

A Defesa Sanitária Animal do Estado do Rio 
de Janeiro visitou o setor, no dia 26 de setembro, 
para inspecionar o local e orientará o campus so-
bre o procedimento para a obtenção do selo de 
inspeção estadual. O campus visa, com a aquisi-
ção do selo, à permissão para comercializar os 
ovos. 

O setor de Coturnicultura está sendo geren-
ciado, sob orientação do Professor Marco Fabio, 
por seis alunos monitores: Lavínya Paula; Aman-
da Antão; Yago Alves; Luís Felipe, Sara Louzada 
e Alexandre Oliveira, e conta com o apoio de alu-
nos bolsistas do Centro de Pesquisas Avícolas: 
Paloma Felizardo, João Gabriel, Pamella Sales 
e Munique Moura; e ainda com o apoio de um 
funcionário terceirizado cedido pela Direção de 
Produção, Douglas Ganem.

Parabéns aos alunos que se classificaram para  a segunda fase da 10ª 
Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP): Victor Augusto Coelho So-
ares, Otávio Machado R. Marins, Elton Luiz de Almeida Filho, Ana Beatriz 
Campos, Maria Carolina Barcellos Ferreira, Carina Gomes de Carvalho, 
Hiago Vinícius Gama Oliveira, Mariana Pereira Brandão, Luís Felipe da Sil-
va Souto, Laís Delgado Justino, Mariana Vieira Palmeira, Yasmin Teixeira 

Arquivo pessoal

Maria Helena de Souza Melquíades, cari-
nhosamente chamada de Tia Mel, é servidora 
aposentada do CaNP desde o ano de 2011. 
Em 1981, iniciou sua trajetória na instituição 
e trabalhou em diversos setores como a avi-
cultura, a suinocultura, entre outros setores de 
produção. Tia Mel, também, prestou serviços 
por muitos anos no bandejão do campus, lo-
cal em que criou muitos laços de amizade com 
os alunos. E encerrou sua carreira na institui-
ção prestando serviços na copa do prédio ad-
ministrativo. Em entrevista ao Informativo, Tia 
Mel declarou sentir muitas saudades do Colé-
gio Agrícola. “Para mim, será sempre Colégio 
Agrícola,” diz se referindo ao Campus Nilo Pe-
çanha – Pinheiral. E completou: “Aí foi minha 
segunda casa, tenho todos como amigos. Me 
dediquei muito ao trabalho aí e hoje sinto mui-
tas saudades.” Questionada sobre o que tem 
feito após a aposentadoria disse: “Ando muito, 
mas era melhor aí, aposentar não é bom, não”, 
finalizou.

No mês de outubro, foi comemorado o Dia do 
Servidor Público, dia 28, por isso 

homenageamos uma servidora que seguiu 
uma trajetória de honra no serviço público, 

Maria Helena Melquíades, 
para os amigos do CaNP, Tia Mel.

Aos professores, Lennon deixa uma mensa-
gem de agradecimento: “Quero agradecer por 
todo o conhecimento transmitido ao longo do 
curso que serve, seja para a vida social, seja 
para a vida no setor agropecuário.”

Gonçalves, Victor Hugo de Andrade Landin, Luíza Martins Santiago, Rafa-
el Silva Lourenço, Hugo de São Severino Pereira, Brenda Karoline Toledo 
Barbosa, Leonardo Batista Chaves Horta, Pedro Dias de Abreu e Karine 
Silva de Paula. A segunda etapa da olimpíada foi realizada no dia 13 de 
setembro, e os alunos aguardam com ansiedade pelo resultado final que 
será divulgado no dia 1º de dezembro.

Destaques da Olimpíada Brasileira de Matemática



Estudantes promovem o debate e a difusão de
 conhecimentos sobre a Avicultura

Servidores praticam tiro com arco

Estudantes de EaD 
celebram formatura

Estudantes do Campus Nilo Peçanha – Pi-
nheiral, sob a orientação do professor Marcos 
Fabio de Lima, criaram o Grupo de Estudos sobre 
Avicultura (GEAVI). A equipe é formada pelos alu-
nos do curso técnico em Agropecuária, Paloma 
Felizardo, Pamella Souza, Sara Louzada, Muni-
que Moura,  Lavinya Silva e João Gabriel Silva.

Estudantes realizam Ação voluntária 

 O grupo promove reuniões, semanalmente, 
para discutir sobre as tecnologias na área de cria-
ção de aves, com ênfase em alternativas de cria-
ção para pequenos e médios produtores, além 
de outros assuntos ligados ao tema. A equipe se 
dedica ao conhecimento sobre área avícola, es-
tuda, pesquisa, debate e pretende buscar novos 
conhecimento ao participar de eventos como a 
XXII Semana Acadêmica de Zootecnia, promo-
vida pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, do dia 15 ao dia 19 de setembro.

Os estudantes têm, também, o objetivo de 
promover a difusão do conhecimento sobre as 
tecnologias de produção estudadas e debatidas 
no grupo. Eles pretendem, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Pinheiral e a EMATER, 
oferecer assistência técnica a produtores rurais 
de Pinheiral. E está previsto a realização de um 
workshop no Campus Pinheiral, com palestras 
abertas a toda comunidade, sobre assuntos liga-
dos à avicultura e à agricultura no mês de de-
zembro.

 As reuniões do GEAVI acontecem toda sexta-
-feira, das 7h às 8h, no Centro de Pesquisas Aví-
colas do Campus Nilo Peçanha – Pinheiral. As 
reuniões são abertas à comunidade.

Inspirados pelo trabalho da ONG Brazil Umi-
sakura da qual o servidor Gianni Rodrigues faz 
parte, estudantes promoveram uma ação de lim-
peza voluntária no Campus Pinheiral, no dia 8 de 
outubro.

O grupo dedicou uma hora para a coleta pelo 
campus de objetos descartados de forma indevi-
da. O estudante Lucas Henrique Maia de Carva-
lho participou da iniciativa e alertou para a neces-
sidade de consciência individual da sociedade. “A pessoa pensa que é apenas um lixinho, mas não 
pensa no todo.” Ele acrescentou ainda que a mudança individual é uma grande mudança.

Participaram da iniciativa os estudantes Alice Cristina de Sampaio e Silva - MA 304, Arthur Gonzaga 
dos Santos - MA 204, Julio D'Auria Braga - MA 304, Lucas Henrique Maia de Carvalho - MA 302-304 
Concomitante e Hyago da Silva Medeiros Elidio - TA 301, e o Auxiliar de Biblioteca Gianni Barbosa.  

A ONG Brazil Umisakura surgiu por iniciativa de grupo de japoneses residentes em Resende, que 
preocupados com meio ambiente e inspirados em um projeto semelhante no seu país de origem, or-
ganizam ações comunitárias de limpeza no município. Conheça mais sobre a organização na Página 
no Facebook: BrazilUmisakura.

A formatura dos cursos técnicos à distância 
em Serviços Públicos, em Agente Comunitário de 
Saúde e em Lazer do IFRJ / Campus Nilo Peça-
nha – Pinheiral foi celebrada no dia 27 de setem-
bro. Formandos de 10 polos de apoio presencial 
compareceram ao evento. 

O Diretor-Geral e o Diretor de Ensino do cam-
pus, Professor Reginaldo Ribeiro Soares e Pro-
fessor Marcelo Carazo Castro, marcaram pre-
sença na solenidade, que também contou com 
a participação da Secretária de Educação de 
Pinheiral, Professora Cleonice Pires e das Coor-
denadoras Geral e Adjunta da Rede e-Tec – IFRJ, 
Professora Aline Pinto Amorim e Professora Ana 
Luíza de Oliveira Santos.

Técnica em Lazer 
torna-se empreendedora 

Aline do Prado Ferreira foi estudante do cur-
so técnico em Lazer, do polo Delce Horta – Volta 
Redonda. Para Aline, a flexibilidade da educação 
a distância foi fundamental para o seu ingresso 
no curso.

— Trabalho em uma empresa 8h por dia e 
estudo à noite, portanto, não tinha tempo de re-
alizar um curso totalmente presencial. Como o 
curso técnico em Lazer é oferecido a distância, 
consegui conciliar perfeitamente à minha rotina 
— declarou Aline.

A profissional em Lazer revelou que pretende 
aplicar os conhecimentos adquiridos no curso na 
empresa de recreação para festas infantis, que 
abriu como microempreendedora individual.

A técnica em Lazer afirmou que o curso supe-
rou suas expectativas. “Iniciei muito empolgada, 
mas não esperava tanto. Me surpreendi com os 
conteúdos maravilhosos, os professores excelen-
tes.”  Aline acrescentou ainda: “Foi uma experiên-
cia maravilhosa!”

O servidor e atleta de tiro com arco, Luiz Feli-
pe Machado de Sant’anna Neto, está ministrando 
um projeto piloto da modalidade “tiro com arco” 
no Campus Nilo Peçanha – Pinheiral. A atividade 
é destinada a servidores do campus e acontece 
segundas, terças e quartas, das 19h30 às 20h30 
no antigo espaço dojo. 

A Professora Gabriela Souza é uma das parti-
cipantes do projeto e, também, auxilia o instrutor 
Luiz Felipe como profissional de Educação Físi-
ca. Na opinião da Professora Gabriela, a ativida-
de proporciona o trabalho da concentração e da 

paciência e ainda relaxa. Ela também destacou 
que o esporte é acessível a todos. “Qualquer um 
pode fazer, até alguém com cadeiras de rodas e 
com o tempo, você percebe que nem precisa de 
força” Gabriela complementou: “Estou apaixona-
da.” Luiz Felipe é atleta da modalidade há cerca 
de 10 anos, já participou de campeonatos e re-
velou que iniciou a prática do esporte depois das 
Olímpiadas de 2004. “Todo menino gosta de arco 
e flecha, eu sempre gostei, mas depois da Olim-
píadas de 2004, eu comecei a praticar,” declarou. 


