
ALUNOS E SERVIDORES 
APRENDEM COMO FAZER SALGADINHOS

No primeiro dia de EXPOCANP, dia 24, alunos 
e servidores participaram da oficina  “Como fa-
zer salgadinhos” com a professora Júlia Oliveira, 
que compartilhou seus conhecimentos técnicos 
com 25 empolgados aprendizes e apreciadores 
de coxinhas, empadinhas e bolinhas de queijo. 

Durante a oficina, a Professora Júlia ofereceu 
informações sobre a produção dos salgadinhos, 
congelamento e comercialização dos produtos. 

A pedagoga Josefina Gonçalves revela já 
está colocando seus conhecimentos em prática. 
“Adorei a oficina de salgadinhos. Já testei em 
casa a receita da bolinha e, agora, a cada final 
de semana, vou testar uma nova receita. Agora, 
quero fazer uma oficina de congelados.”

A oficina “Como fazer salgadinhos” foi uma 
das oficinas de maior procura na EXPOCANP e 
já há sugestões para novas oficinas: pizza, con-
gelados, entre outros. Professora Júlia, aguarda-
mos outras oportunidades.

“MOMENTO HISTÓRICO”: PRIMEIRO TORNEIO DE BASQUETE DO CANP

“É um momento histórico, temos que registrar no informativo,” declara entre risos e sorrisos, o Di-
retor Geral e jogador da equipe campeã do primeiro torneio de basquete do CANP, Professor Carlos 
Eduardo Gabriel Menezes.

Depois desse pedido e ordem, registramos que no dia 26 aconteceu o primeiro torneio de basquete 
do CANP oportunizado pela aquisição de tabelas de basquete. Parabéns à equipe campeã.

No terceiro dia de EXPOCANP, 26, a arqui-
bancada do ginásio estava lotada e o som era 
apenas o da música que embalava os passos 
de balé de cadeirantes da Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (FAETEC / Niterói). Os olhos dos 
espectadores concentrados em cada giro de ro-
das, mãos, braços, cabeças dos bailarinos com 
necessidades especiais e dos demais integran-
tes que acompanhavam o ritmo.

O servidor Orlando Crispi Neto destacou a 
desenvoltura dos bailarinos e a servidora Bárba-

ra Benício acrescentou que o que mais chamou 
sua atenção foi a superação de limites represen-
tada pelo grupo.

Logo depois da apresentação dos dançari-
nos, a plateia seguiu para o auditório para as-
sistir à apresentação do Coral do campus Rio de 
Janeiro (Maracanã). O grupo cantou clássicos da 
música popular brasileira.  Ao fim, uma grande 
festa entre o público e os coralistas   dançando 
e cantando. Aguardamos pelo Coral do campus 
Rio Janeiro para a Cantata de Natal do CANP.

Confira o resultado dos vencedores da
XIII EXPOCANP:

1º Lugar: “Benefícios da Utilização do Coletor 
Solar na Produção de Mudas de Alface Orgâni-
ca”
2º Lugar: Documentário: “Destinos do Lixo de 
Pinheiral”
3º Lugar: “Aproveitamento do Soro de Leite na 
Fabricação de Doce de Leite”
Menção Honrosa
“Plantas que atacam insetos: como a ‘Guerra 
Química’ entre plantas e insetos pode ser utili-
zada no controle de pragas
“Produção de Atividades Lúdicas com ênfase 
em ecologia – Jogos Ecológicos”

A 13ª EXPOCANP (Exposição Acadêmica do 
campus Nilo Peçanha – Pinheiral) reuniu, em 
uma semana, conhecimento, aprendizagem, arte, 
esporte e muito mais. Entre os dias 24 e 29 de 
outubro foram realizadas palestras, oficinas, mini 
cursos, exposições de trabalhos, apresentações 
musicais e de dança, troca de experiências e mui-
ta criatividade. 

Muita criatividade e empenho que este ano 
contou com o apoio financeiro do CNPq (Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) por meio de um edital para realiza-
ção de Feiras de Ciências e Mostras Científicas. 

A conquista do apoio financeiro do CNPq con-
tribuiu para criar entre alunos, servidores docen-
tes e técnico-administrativos maiores expectati-
vas: como será a XIII EXPOCANP? 

A exemplo das edições anteriores, a 13ª edição 
da exposição foi um sucesso reconhecido por to-
dos, inclusive pela Direção de Ensino: “Mais uma 
vez nossa EXPOCANP foi um sucesso! Tivemos 
uma semana muito rica de aprendizagem para to-
dos, alguma diversão, momentos de reflexão e de 
contato com a comunidade externa, superação de 
dificuldades, enfim, foi muito legal.  Parabenizo a 
todos que contribuíram para o sucesso dessa se-
mana, cada um à sua maneira, mas em especial 
gostaria de parabenizar e agradecer aos alunos 
que se comportaram muito bem e apresentaram 
excelentes trabalhos e à  comissão organizadora 
que assumiu com muita coragem e competência 
essa tarefa. Vocês foram demais!”

EMOÇÃO E SUPERAÇÃO MARCAM O 3º DIA DE EXPOSIÇÃO

XIII EXPOCANP REÚNE CULTURA E CONHECIMENTO



GENTE NOVA NA PRODUÇÃO

A estudante Leandra Aparecida 
Fernandes Ventura chegou para 
fortalecer a equipe da Direção de 
Produção. Ela é estudante do 9º 
ano da Engenharia de Agronegó-
cios da Universidade Federal Flu-
minense - Volta Redonda. 

Leandra irá auxiliar no trabalho 
de reformulação do planejamento 
estratégico das Unidades Educati-
vas de Produção (UEPs). A princí-
pio, Leandra está acompanhando 
os trabalhos da UEP de Suinocul-
tura, em parceria do Jorge Luiz, o 
Jorginho.

Ela chegou com um grande sorri-
so no rosto para compor uma equipe 
de 19 homens e assumir uma fun-
ção, geralmente, dominada pelo pú-
blico masculino. Em junho de 2011, 
Tatiane Neves dos Santos assumiu 
o cargo de vigilante no CANP e, em 
poucos meses, conquistou a simpatia 
de muitos.

A vigilante, também manicure e 
pedicure, decidiu fazer um curso de 
vigilância à busca de novas oportuni-
dades no mercado de trabalho. Após 
concluir o curso, encaminhou seu 
currículo ao CANP e meses depois 

foi chamada para uma entrevista.
 Determinada, Tatiane já tem pla-

nos de fazer um curso de solda no 
próximo ano e quem sabe um curso 
técnico no CANP. Nas horas em que 
não está no seu posto na portaria do 
campus, ela gosta de curtir os ami-
gos e aproveita também o tempo 
disponível para ganhar um dinheiro 
extra com seu trabalho de manicure/
pedicure.

“Feliz e tranquila. Sou o que todo 
mundo vê,” diz. Obrigada Tatiane, por 
dividir conosco essa felicidade e tran-
quilidade. 

Carlos Eduardo G. Menezes
Diretor Geral do CANP

Após as obras de reforma, o pa-
vilhão administrativo passou abrigar  
em novas salas a Assessoria de Co-
municação, a Direção de Extensão, 
Pesquisa, Pós-Graduação & Inova-
ção, a Direção e Coordenação de 
Produção, uma sala de reuniões e 
salas que poderão abrigar as insta-
lações de futuros cursos superiores

As novas salas possibilitaram 
a concretização da Assessoria de 
Comunicação com setor, o aperfei-
çoamento da logística com aproxi-
mação física da Direção e da Coor-
denação de Produção e, também, a 
organização dos setores em lugares 
planejados para atender demandas 
específicas.

SETORES GANHAM NOVAS INSTALAÇÕES

FELICIDADE E TRANQUILIDADE FAZEM RECEPÇÃO
NA PORTARIA DO CANP 

Queridos leitores, 
É com muita alegria que pa-

rabenizo a todos pelo grande 
sucesso da XIII Exposição Aca-
dêmica do campus Nilo Peçanha 
– Pinheiral 2011, a nossa EXPO-
CANP. 

Poder testemunhar o sucesso 
desta exposição - uma ideia de 
um pequeno grupo de pessoas, 
que ousou há treze anos lançar 
a EXPOCANP - é muito gratifi-
cante. E essa ousadia hoje se 
transformou num evento com a  
magnitude que temos presencia-
do nos últimos anos. Isso graças 
ao envolvimento e comprometi-
mento de todos, à importante in-
corporação de novos colegas na 
equipe de organização e, princi-
palmente, ao trabalho perseve-
rante de alunos, professores e 
técnico-administrativos. Somos,   
cada vez mais, agraciados com 
a apresentação de trabalhos que 
se superam ano a ano e apresen-
tam  uma crescente qualidade 
acadêmica. Parabéns a todos!

Por tudo isso, é com muito ca-
rinho e gratidão, que dedicamos 
a nossa primeira página para re-
latar um pouco sobre o que acon-
teceu durante a EXPOCANP 
2011. Além disso, vocês podem  
conferir uma matéria especial 
com a vigilante Tatiane (matéria 
ao lado), saber um pouco mais 
sobre o Comitê Permanente de 
Serviços de Segurança, Higiene 
e Medicina do Trabalho (página 
4 ) e ainda conhecer a estagiá-
ria Leandra, recém-chegada  à 
equipe da Direção de Produção 
(matéria ao lado). Essas e ou-
tras notícias fazem parte da 29ª 
edição do informativo do campus 
Nilo Peçanha – Pinheiral.



Quinze alunos do curso técnico 
em Agroindústria participaram de um 
curso de capacitação de processa-
mento de frutas na Embrapa Agroin-
dústria de Alimentos, em Guaratiba 
– RJ, nos dias 20 e 21 de outubro.  
Os alunos conheceram técnicas em 
escala industrial de processamento 
de doces com frutas como banana, 
abacaxi e maracujá e aprenderam 
técnicas de embalagem dos produ-
tos. 

A coordenadora do curso técnico 
em Agroindústria, Professora Eliana 
Marques, acompanhou os estudan-
tes. Segundo a professora, o curso 
contribuiu para capacitar o aluno 
para o mundo do trabalho. Eliana  
explica: “A nossa região tem um for-
te potencial agrícola. Assim sendo é 
preciso valorizar as novas opções de 
renda para o produtor e desenvolver 
técnicas de agregação de valor aos 
produtos agrícolas. Dentro do agro-
negócio, a agroindústria é, reconhe-

cidamente, um dos segmentos mais 
dinâmicos da economia brasileira.”

O curso de processamento de 
frutas é uma das metas do Projeto 
Comunicação para a Popularização 
de Ciência & Tecnologia de Alimen-
tos da Embrapa Agroindústria de 
Alimentos, que conta com a partici-
pação do CANP.

SÁBADOS LETIVOS: 03,10 e 17 de dezembro de 2011
Início do 2º e do 4º bimestre                

Período de Conselho de Classe                     

Requerimento de reingresso e 

destrancamento de matrícula

Feriado Municipal – N. Sra. Conceição          

Recesso Natalino                                

DISCENTE
CHAPA 1 – 49 votos
1.Lucas Barbosa Lima (204/224)
2. Isadora Garcia (204/224)

CHAPA 2 – 45 votos
1.Renato Solidão (242)
2.José Antônio da Conceição (131)

CHAPA 3 – 69 votos
1.Cristiano Ferreira Lousada (111)
2.Luiz Paulo de Oliveira Palaci 
(101/111)
2 votos em branco
5 votos nulos

1 – Titular                         2 – Suplente

Nos dias 16 e 17 de novembro 
alunos, servidores docentes e téc-
nico-administrativos foram às urnas 
para eleger os membros da Comis-
são Própria de Avaliação (CPA). Veja 
abaixo o resultado da eleição:
DOCENTES
CHAPA 1 – 55 votos
1.Albertina M. B. de Sousa da Silva
2.Sabrina Araújo de Almeida

2 votos em branco
1 voto nulo

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
CHAPA 1 – 55 votos
1.Vanessa Ferreira de Macedo
2.Sandro Luiz Batista Machado

3 votos em branco
Nenhum voto nulo

A CPA é uma ferramenta que per-
mite sinalizar as melhorias necessá-
rias à evolução do IFRJ, por meio do 
processo de autoavaliação. 

Com o objetivo de realizar um 
diagnóstico das Agroindústrias Fa-
miliares Rurais do município de Pi-
nheiral e obter instrumentos para 
que o CANP possa contribuir para o 
desenvolvimento do arranjo produti-
vo local, desde o mês de setembro 
a Professora Júlia Oliveira Barros 
Santoro acompanhada dos alunos 
bolsistas Lara Paralovo, Hugo Rigot-
ti ( turma 301/311) e alunos convida-
dos visitam propriedades rurais do 
município e entrevistam agricultores 
familiares da região.

A pesquisa pretende traçar o se-
guinte perfil das propriedades rurais 
de Pinheiral: quantas são, onde es-
tão localizadas, quais as condições 
do ambiente de produção, o que e 
quanto produzem. O estudo tem 
também o objetivo de identificar as 
razões da informalidade das agroin-
dústrias e as dificuldades encon-
tradas pelos agricultores familiares 
para a legalização.

Para os alunos Lara e Hugo, a 
experiência se revelou como a des-
coberta de uma realidade próxima e 
desconhecida. “Moro em Pinheiral 
há muito tempo e não tinha a noção 
da existência de tantas proprieda-
des rurais na região,” diz Lara. Hugo 
destaca que o trabalho em campo é 
de fundamental importância para a 
formação técnica em Agropecuária. 
“É uma experiência que nos leva a 

entender como ajudar e o que fazer 
no trabalho de uma consultoria.”

As entrevistas constituem o pro-
jeto de pesquisa “Diagnóstico das 
Agroindústrias Familiares Rurais do 
Município de Pinheiral – RJ: Um Ins-
trumento Para o Desenvolvimento 
do Arranjo Produtivo Local”. O proje-
to está inserido no programa PIBIC 
Júnior/CNPq (Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação Científica 
Júnior - Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnoló-
gico).

COMUNIDADE ELEGE MEMBROS DA CPA

05/12/2011

17 a 21/12/2011

01 a 15/12/2011

08 /12/2011

24/12/2011 a 31/12/2011

ESTUDANTES REALIZAM CURSO NA
EMBRAPA

AGROINDÚSTRIA REGIONAL É OBJETO DE ESTUDO



O CANP recebeu a visita de 24 
estudantes do curso de graduação 
em Farmácia do campus Realengo, 
no dia 8 de novembro. Os estudan-
tes acompanharam a fabricação de 
linguiça na Unidade Educativa de 
Produção (UEP) de Agroindústria, 
visitaram a Unidade Educativa de 
Produção de Bovinocultura de Lei-

te e acompanharam uma ordenha 
mecânica guiados pelo Professor 
Luís Roberto, o Cem, e pelo técnico 
Edson Luis. No final da visita, eles 
assistiram à palestra com tema “Ga-
rantia de Qualidade na Indústria de 
Alimentos” , ministrada pela Profes-
sora Elisa Ferreira.

O Coordenador do Programa Jo-
vens Talentos da FAPERJ/CECIERJ 
(Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro/Cen-
tro de Ciências do Estado do Rio de 
Janeiro), Jorge Belizário, esteve no 
CANP no dia 9 de novembro. 

Belizário se reuniu com alunos 
bolsistas e professores orientadores 
para discutir sobre a participação do CANP na XIII Jornada Jovens Talentos, 
que acontecerá em dezembro na cidade de Miracema. 

Os professores José Tadeu Dutra 
e Sabrina Araújo de Almeida repre-
sentaram o Núcleo de Apoio a Pes-
soas com Necessidades Específicas 
(NAPNE-CANP) no Seminário de 
Práticas Inclusivas, que aconteceu 
nos dias 26 e 27 de outubro no Co-
légio Pedro II. Durante o seminário, 
foram discutidos os seguintes te-

mas: políticas públicas de inclusão 
, ações inclusivas na educação pro-
fissional e o regimento do NAPNE 
dos Institutos Federais dos estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais e Espírito Santo. Não perca 
na próxima edição do nosso infor-
mativo uma matéria especial sobre 
o trabalho do NAPNE no CANP.

Davi Romeiro Neto - Direção Geral
Sérgio Vieira - Engenheiro de Se-
gurança do Trabalho
Adilson Estanhe - Direção de Ad-
ministração
Luiz Felipe Machado de Sant'anna 
Neto - Direção de Produção
Fábio Teixeira de Pádua - Docente
Allan de Souza - Técnico-adminis-
trativo
Heider Franco - servidor técnico 
da área de Produção
Maria Aparecida Lacerda - Nutrisa-
bor
Gean Ferrini - Nova Rio
Uendel Moreira - Confederal
Geovana Baptista - ACR

Veja abaixo os membros do co-
mitê e ao lado o segmento ao qual 
representa:

A fim de prevenir os riscos de aci-
dentes de trabalho, a Direção Geral 
instaurou o Comitê Permanente de 
Serviços de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho.

No dia 3 de outubro, uma reunião 
no Gabinete da Direção Geral mar-
cou a posse dos membros. 

Os professores Marcos Fábio 
de Lima e Dayse Oliveira acom-
panharam a estudante Karina No-
gueira (311) no 22º Congresso de 
Avicultura da Associação Brasileira 
dos Produtores e Exportadores de 
Frangos (UBABEF), que aconteceu 
entre os dias 25 e 27 de outubro. O 
Congresso apresentou as tendên-
cias do agronegócio do frango para 
os próximos anos. Conforme o Pro-
fessor Marcos Fábio, os relatos do 
congresso apresentaram que, em 
2020, o frango assumirá a liderança 
mundial no mercado de consumo de 
carnes. 

Granizo! Granizo! Granizo!
A chuva de granizo, que ocor-

reu na tarde do dia 28 de outubro 
assustando muita gente no CANP, 
marcou o início da temporada de 
chuvas em nossa região. Entre 23 
de setembro e 16 de novembro, 
a precipitação acumulada foi de 
139,8 mm, com destaque para o 
dia 14/11, onde ocorreu  41 mm. 
Segue abaixo outros valores re-
gistrados neste período.

Fonte: Estação Meteorológica do 
IFRJ-CANP, prof. Marcelo Castro

Servidores técnico-administra-
tivos do CANP concluíram o curso 
de capacitação em Gestão Pública 
no dia 3 de novembro. O curso foi 
oferecido pelo Núcleo de Educação 
a Distância (NEaD) do IFRJ. 

Vinte e três servidores participa-
ram do curso que teve a duração de 
120 horas e abordou temas como 
Qualidade na Administração,  Ges-
tão de Pessoas, Noções de Admi-
nistração Pública, etc.

De acordo com a organização 

do curso, a proposta é oferecê-lo 
para servidores de outros campi do 
IFRJ e a servidores de repartições 
públicas da região, usufruindo da 
estrutura da educação a distância 
do IFRJ. 

O curso Gestão Pública ofereceu 
aos servidores do CANP a oportuni-
dade de aquisição de conhecimen-
tos para a prática no dia a dia no 
campus e a conquista de progres-
são profissional. 

ENTRE CAMPI: ESTUDANTES DE FARMÁCIA VISITAM UEP’S

PREPARATIVOS PARA MIRACEMA 

NAPNE: EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM DISCUSSÃO 

DIREÇÃO DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR COMITÊ DE 
SEGURANÇA

CONGRESSO APONTA AS 
EXPECTIVAS DO MERCADO 

AVÍCOLA 

SERVIDORES RECEBEM CAPACI-
TAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

PARTICIPE!
Envie sugestões de pauta para:
informativo.canp@ifrj.edu.br.


