
Estudante do terceiro ano do curso 
técnico em Agropecuária do campus Nilo 
Peçanha - Pinheiral, Noel da Silva Perei-
ra, revela que sentiu um interesse pesso-
al para participar do projeto de extensão 
“Capacitação dos produtores rurais do 
município de Pinheiral: um instrumento 
para o desenvolvimento do arranjo pro-
dutivo local”. Filho de trabalhadores ru-
rais, Noel confessa que tem fascínio pela 
área agropecuária e sua participação no 
projeto lhe permitirá conhecer um pouco 
mais sobre a realidade do trabalho no 
campo, por meio do contato com os pro-
dutores da região.

A iniciativa visa à capacitação de pro-
dutores rurais do município de Pinheiral, 
na área de Agroindústria. Após o desen-
volvimento em 2012 da pesquisa “Diag-
nóstico das Agroindústrias Familiares 
Rurais do Município de Pinheiral – RJ: 
um Instrumento para o Desenvolvimento 
do Arranjo Produtivo Local”, identificou-
-se a demanda dos produtores rurais por 
cursos de processamentos de alimentos: 
leite, vegetais e carnes. A proposta do 
projeto é, também, a de transmitir aos 
participantes informações acerca da im-
portância da higiene na manipulação de 
alimentos e sobre a implantação e lega-
lização de uma agroindústria. As ativida-
des do projeto tiveram início em janeiro 
de 2013 e seguem até março do mesmo 
ano.

A produtora rural, Cléa Oliveira Moura e seu marido, Vander da Silva Pereira, 
são participantes do primeiro curso de capacitação do projeto, Processamento 
de Carnes. Cléa revelou que as expectativas em relação à sua participação no 
projeto são grandes. Ela espera agregar valor aos produtos e fidelizar clientes 
com a oferta de mercadorias produzidas com maior segurança alimentar. “A 
esperança é aumentar a renda familiar”, completa.  

O projeto tem a coordenação da Professora Julia Oliveira Barros Santoro e 
o apoio dos servidores técnico-administrativos Gilmar Bui Ferrini e Patrícia Ro-
drigues da Silva. Os alunos do terceiro ano do curso técnico em Agropecuária 
e Agroindústria são colaboradores nas etapas de divulgação, organização e na 
oferta dos cursos de capacitação.

A iniciativa possibilita aos estudantes o desenvolvimento de atividades que 
relacionam teoria e prática. Na opinião da estudante Anelize Barboza Oliveira, o 
trabalho proposto pelo projeto será de extrema importância para sua formação 
técnica. A estudante destaca o valor do conhecimento da realidade do trabalha-
dor do campo para o desenvolvimento de um bom relacionamento interpessoal 
com a classe. 

Os cursos de capacitação dos produtores rurais de Pinheiral fazem parte do 
Programa Institucional de Incentivo às Atividades de Extensão da Pró-Reitoria 
de Extensão (Pró-Extensão) e têm  o apoio da Prefeitura Municipal de Pinheiral, 
por meio da Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Agrário. 

Encerramento do curso do capacita-
ção em Processamento de Carnes, 
no dia 06 de fevereiro.

Em março de 2013, a 36ª edição do Informativo do campus 
Nilo Peçanha – Pinheiral comemora o terceiro aniversário do pe-
riódico. Aniversário é data de celebração, reflexão e até merece 
um pouco de nostalgia. Então, vamos lá, por que não? Sim, eu 
me lembro como se fosse hoje, depois do expediente em com-
panhia do, então, Diretor Geral, Professor José Arimathéa, ajus-
tando os últimos detalhes da primeira edição do Informativo do 
CANP. A toda revisão, uma necessidade de mudança: trocar uma 
palavra, ajustar uma coluna, parecia nunca ter fim. 

Depois partimos para a máquina de xérox. Quantas fotos 
irreconhecíveis foram publicadas devido à precariedade da re-
produção. Mas era  apenas a semente de uma ideia audaciosa 
sendo germinada. Naquele momento, cientes da necessidade de 
melhorias, estávamos apenas dando o primeiro passo. Tempos 
melhores viriam e vieram. Na sétima edição do Informativo, em 
junho do mesmo ano, o periódico já estava renovado. Com o 
apoio da estagiária em Desing, Roberta Russoni Pena, a publi-
cação ganhou uma identidade visual e iniciou a sua impressão 
em gráfica. E no ano seguinte, já na 25ª edição, em Junho de 

2011, mais uma conquista: impressão colorida e em 
papel branco, a nossa versão atual. Conquista que fi-
cou ainda melhor, na 28ª edição, com a chegada da 
Programadora Visual, Juliana Santos.

Críticas, sugestões e elogios, um mix de reações 
de um grande público é gerado a cada edição publi-
cada. É sempre um desafio relatar uma realidade tão 
rica como a nossa. Desafiador, por outro lado, extre-
mamente, gratificante por muitos outros. Para mim, 
condutora deste trabalho é sempre uma emoção re-
ceber da gráfica cada edição e mais gratificante ainda 
é vê-la pelos corredores nas mãos e sob os olhos da 
comunidade acadêmica.

Diante deste entusiasmo, os planos para os próxi-
mos aniversários são desfrutar de bons motivos para 
comemorar. 

Um abraço,
Greici Sousa.

Jornalista

PRODUTORES RURAIS DE PINHEIRAL PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO

MOTIVOS PARA COMEMORAR

Os produtores rurais, Vander e 
Cléa. O casal se mudou para o cam-
po em busca de qualidade de vida.



O projeto “Formação Continuada em Serviço: 
o Ensino de Ciência na Educação Básica” pre-
tende auxiliar a prática cotidiana do ensino de 
Ciências Naturais, com a apresentação de ferra-
mentas e métodos que articulam ensino teórico e 
demonstrativo. 

A iniciativa conta com o apoio da FAPERJ 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro) e oferece capacitação a 30 pro-
fessores da Educação Básica e estudantes do 
curso de Formação de Professores da região. 

Em sala de aula ou fora dela, métodos práti-
cos de demonstração de teorias e conceitos da 
Física, Química e Biologia são apresentados aos 
participantes do curso com a produção de expe-
rimentos com materiais recicláveis e/ou de baixo 
custo, como a construção de uma ETA (Estação 
de Tratamento de Água) demonstrativa com gar-
rafas pets.

As atividades de capacitação em Ensino de 
Ciências tiveram início em novembro de 2012 e 
têm previsão de término em abril de 2013. 

Sob a coordenação dos docentes Luiz Augus-
to de Carvalho Carmo e Antonio Passos Portilho, 
a iniciativa tem o apoio dos professores Antonio 
Carlos Luciano de Souza, Carla de Souza Lima 
Larissa Silveira Tebaldi e Ana Paula Sodré. Além 
disso, conta com o auxílio dos seis bolsistas: 
dois estudantes do IFRJ, dois alunos da Rede de 
Ensino Estadual e dois professores da referida 
Rede.

PRÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS EM APRESENTAÇÃO

PARABÉNS AO INFORMATIVO

"É muito bom ver como ao longo desses três anos, o nosso informativo foi aprimorado e ficou mui-
to melhor. Parabéns a Greici e a Juliana por se empenharem em melhorar cada vez mais esse que é 
um meio importante de difusão de projetos, atividades e ações do nosso Campus". 

Professora Julieta Romeiro

A ASCOM parabeniza a equipe que produz o Informativo do campus Nilo Peçanha-Pinheiral pelo 
terceiro aniversário da publicação. Sabemos do esforço para a realização das matérias e reconhece-
mos  a qualidade de cada assunto abordado. O produto final permite aos leitores acesso a um conte-
údo relevante de uma maneira clara e objetiva.

Parabéns,
Assessoria de Comunicação - Reitoria  

Caro leitor,

A 36ª edição de nosso Informativo ce-
lebra seu 3º aniversário. Foram três anos 
de registros de  muitos acontecimentos 
do CANP, eternizados por meio dos rela-
tos desse nosso veículo de informação. 
Parabéns ao Professor José Arimathéa, 
idealizador da iniciativa. Parabéns tam-
bém à nossa servidora Greici Sousa,  que 
nos presenteou com sua formação e ex-
periência para a criação da Assessoria de 
Comunicação do campus Nilo Peçanha 
– Pinheiral. Registramos também  nossos 
agradecimentos à contribuição da Progra-
madora Visual, Juliana Santos que, com 
sua incorporação ao grupo, deu o colorido 
e o contorno necessários a melhoria de 
qualidade do nosso Informativo. Deseja-
mos muito sucesso aos próximos anos de 
criação e produção da Ascom do nosso 
câmpus.

Na edição de aniversário do Informa-
tivo, presenteamos nossos leitores com 
boas notícias. Em destaque temos o Pro-
jeto de Capacitação dos Produtores Ru-
rais (página 1) conduzido com o brilho de 
sempre da equipe de processamento de 
alimentos coordenados pela professo-
ra Júlia Santoro. É muito bom podermos 
receber a comunidade de Pinheiral em 
nosso câmpus e contribuirmos para o for-
talecimento das potencialidades das pro-
priedades rurais do município.

Aproveitamos esse espaço para dese-
jarmos muito sucesso aos novos coorde-
nadores dos cursos técnicos presenciais 
e ao novo coordenador do Ensino Médio 
(página 3). Reconhecemos o quanto é im-
portante o papel de cada um dos senho-
res no fortalecimento de nossa instituição.

A edição de aniversário do nosso In-
formativo vem com essas e muitas outras 
notícias. Aproveitem.

Boa leitura a todos,
Abraços,
Carlos Eduardo Gabriel Menezes
Diretor Geral

COM AS MÃOS NA MASSA

As participantes do curso de Formação Ini-
cial e Continuada em Panificação do Programa 
Mulheres Mil – Educação, Cidadania e Desen-
volvimento Sustentável colocaram “as mãos 
na massa” sob a orientação do técnico em Pa-
daria e Confeitaria, André Luiz Souza, instrutor 

do SENAI, Unidade Tijuca. As aulas acontece-
ram do dia 7 ao dia 18 de janeiro. André com-
partilhou com as alunas a sua experiência na 
produção de pão francês, baguete recheada, 
pães doces, pão integral, entre outras varieda-
des. Ele não dispensou elogios ao período em 
que ministrou as aulas: “Foi ótimo,” diz. Ao final, 
analisa o resultado profissional que obteve com 
a prática das aulas e com a vivência com as 
alunas: “Sou um professor melhor, depois des-
sa experiência,” ressalta. Às alunas, André dei-
xa uma mensagem: “Toda transformação preci-
sa de fogo. Sem o fogo, não há transformação. 
Elas vão entender,” finaliza. O nosso agradeci-
mento à servidora Vanessa Macedo pela indi-
cação do trabalho do técnico André Luiz.



Dilma Alexandre Figueiredo 
Coordenadora do Curso Técnico em Secretariado

dilma.figueiredo@ifrj.edu.br
Graduada em Português/ Espanhol – UERJ

Mestranda em Letras Neolatinas - UFF

Marcelo Carazo Castro 
Coordenador do Curso Técnico em Agropecuária

marcelo.castro@ifrj.edu.br
Graduado em Engenharia Agrícola e 
Engenharia de Agrimensura – UFV

Mestre em Irrigação – UFLA

Edgar Barbosa Lima 
Coordenador do Curso Técnico em Informática

edgar.lima@ifrj.edu.br
Graduado em Matemática – UFRRJ

Mestre em Computação – UFF
Doutor em Modelagem Computacional – UFRJ

Por meio de processo democrático, o corpo docente do campus Nilo Peçanha – Pinheiral elegeu, em 2013, os coordenadores dos cursos técnicos 
presenciais e o coordenador do Ensino Médio. O Informativo apresenta os novos coordenadores. Vejam:

NOVAS COORDENAÇÕES

Alcilúcia Oliveira
Coordenadora do Curso Técnico 

em Agroindústria
alcilucia.oliveira@ifrj.edu.br

Graduada em Economia Doméstica – UFRRJ
Mestre em Tecnologia de Processos 

Químicos e Bioquímicos – UFRJ
Doutoranda em Tecnologia de Processos 

Químicos – UFRJ

Ordovaldo Franciso 
Cordeiro da Silva

Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente
ordovaldo.silva@ifrj.edu.br

Graduado em Engenharia Química e 
Licenciado em Química – UFRRJ
Mestre em Ciência e Tecnologia 

de Polímeros - UFRJ
Doutor em Ciência e Tecnologia 

de Polímeros – UFRJ

Reginaldo Ribeiro Soares
Coordenador do Ensino Médio
reginaldo.soares@ifrj.edu.br 

Licenciado em Física – UFRRJ
Mestre em Ensino de Ciências e Matemática 

– CEFET / RJ

A coordenadora revela que pre-
tende propor atualizações pedagó-
gicas ao curso e trabalhar por refor-
mulações que visem à garantia de 
empregabilidade aos futuros profis-
sionais. A professora Dilma solicita a 
colaboração de alunos e do grupo do-
cente para a condução do trabalho.

Os planos do novo coordenador 
é trabalhar pela valorização do cur-
so. O professor Marcelo expõe que 
sua intenção é trabalhar como um 
porta-voz entre alunos, professores 
e a Direção da escola. “Acredito na 
confiança depositada,” diz.

O Professor Francisco analisa 
que a sala de aula apresenta reali-
dades particularidades e, por isso, 
pretende conduzir o seu trabalho 
com base nas necessidades dos 
professores e alunos.

O professor Reginaldo participou 
da elaboração, implantação e co-
ordenação do Curso Técnico em 
Lazer. Iniciante na coordenação 
do Ensino Médio, Reginaldo afir-
ma que pretende colaborar para a 
busca de melhorias, dialogando e 
facilitando o trabalho de todos.

O professor Edgar declara 
que pretende trabalhar para 
manter a qualidade do curso e 
trabalhar por melhorias.

A professora Alcilúcia diz 
que pretende dar continuidade 
ao trabalho da coordenação 
anterior. Conduzirá seu traba-
lho aprendendo com os desa-
fios. A coordenadora reforça 
que está à disposição de todos.

INVESTIMENTOS PARA O PROGRESSO DO CANP
O investimento na compra de bens duráveis, em 2012, no valor de apro-

ximadamente R$ 1 milhão pretendem garantir a continuidade do progresso 
do CANP. O Informativo registrará a chegada das novas aquisições que 
permitirão melhorias nas áreas de ensino e produção. Nesta edição, apre-
sentamos a chegada do caminhão baú e o trator 4 cilindros. A Biblioteca do 
campus também já recebeu obras técnicas de Informática que garantirão o 

Na foto, à direita, o trator agrícola 
New Holland, modelo TL 75. Veículo ex-
clusivamente desenvolvido para atender 
às mais diversas atividades no campo. 
O veículo possui uma cabine com gran-
de área envidraçada, que resulta em 
excelente visibilidade, além de garantir 
maior segurança e rendimento opera-
cional. Valor - R$ 111,280,00

apoio bibliográfico para a implantação do curso superior em Licenciatura em 
Computação e, também, o desenvolvimento do curso técnico. As Unidades 
Educativas de Produção receberam equipamentos que modernizarão suas 
estruturas. Investimentos e melhorias que objetivam oferecer qualidade de 
ensino aos discentes e melhores condições de trabalho aos servidores. 

Confira na tabela abaixo a relação das compras de bens duráveis 
de 2012.

Na foto, à esquerda, caminhão 
baú, Hyundai Hr, valor R$ 78.351,00. 
O veículo será adaptado com siste-
ma de refrigeração para atender a 
demanda de transporte de produtos 
que necessitem resfriamento.



Parabéns ao funcionário da UEP de Produ-
ção de Mudas, Erick Tonn dos Santos, pelas 
conquistas de 2012: 1º lugar na seletiva de 
natação da região sul das APAE; ouro na 
modalidade nado peito e prata na modalida-
de costas, na Olimpíada da Cidadania ( Bel-
fort Roxo/RJ) e prata no festival de natação 
do Santos FC/Pinheiral - nado livre. Deseja-
mos ainda mais sucesso em 2013.

No mês de janeiro, a coordenação do 
NEaD reuniu-se com os prefeitos eleitos e 
secretários de educação dos 11 municípios 
em que funcionam os polos de apoio pre-
sencial dos cursos a distância ofertados pelo 
IFRJ. Nessa ocasião, foi confirmado o inte-
resse da gestão atual do município em dar 
prosseguimento à oferta dos cursos, bem 
como o compromisso municipal na manuten-
ção dos polos presencias e, ainda, um apoio 
efetivo na divulgação dos cursos.

Boas vindas à Professora Aline Reis. Admiradora 
de Clarice Lispector e Virgínia Woolf, mestranda 
em Literatura Brasileira pela Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro (UERJ), Aline chegou ao 
campus no mês de janeiro. Também em janeiro, 
recebemos o apoio da estagiária Juliana da Silva 
Sá, estudante do 10º período da Engenharia Ci-
vil. Seja bem vinda, Juliana.

Os professores Marcelo Souza e Heider Fran-
co ministraram minicurso sobre manejo ecológico 
do solo na sede da  Cooperativa do Programa Al-
ternativo de Trabalho (Coop-proalt), para sócios 
da cooperativa, funcionários da Prefeitura Muni-
cipal de Volta Redonda e estudantes, no dia 5 de 
fevereiro.  

A atividade visa contribuir com a implantação 
do projeto da Secretaria Municipal de Saúde de 
Volta Redonda, que pretende disponibilizar me-
dicamentos fitoterápicos em postos de saúde 
do SUS. A Coop-Proalt empenha-se na concre-
tização do projeto, trabalhando para o desenvol-
vimento de uma cadeia de plantas medicinais e 
fitoterápicos na região. 

O Professor Marcelo Souza ressalta que o em-
prego dos medicamentos fitoterápicos,  além de 
proporcionar benefícios aos pacientes, contribui 
para a promoção do desenvolvimento local, crian-

do uma alternativa de produção e mercado para 
os agricultores do município e região.

Por outro lado, Marcelo reconhece as dificul-
dades para a implantação do projeto. “Ressalta-
-se que a concretização do projeto não é algo 
simples dado que não existe produção nem pro-
cessamento de plantas medicinais no município e 
região, a não ser pequenas experiências de culti-
vo caseiro,” analisa. 

Juntamente ao IFRJ, um grupo de instituições 
apoia a cooperativa com o objetivo de contribuir 
para a realização deste projeto, dentre as quais 
convém destacar a UFF, EMATER, MAPA, INPI 
e FIOCRUZ. Na divisão de responsabilidades, 
compete à UFF e IFRJ realizar o apoio técnico 
ao processamento e o controle de qualidade do 
material processado, ao IFRJ a produção de mu-
das e à EMATER e MAPA a assistência técnica de 
campo (cultivo).

DESTAQUE NAS PISCINAS 

REAFIRMANDO 
COMPROMISSOS

CANP APOIA INICIATIVA DE PROMOÇÃO 
DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS

Muita água e temperaturas amenas 
marcam o início de ano no CANP

Este início de ano está sendo muito chuvoso 
em Pinheiral. Em janeiro, observou-se uma pre-
cipitação total de 371,2mm, bastante superior a 
média mensal de 228,5mm esperada para o pe-
ríodo. Já na primeira quinzena de fevereiro, fo-
ram registradas 176mm de chuva, superior aos 
153,4mm esperados para todo este mês. Nes-
tes 45 dias, foram observados três valores de 
precipitação acima de 50mm, com valor máxi-
mo 96,8mm no dia 07/fev. Com relação ao ca-
lor, janeiro registrou uma temperatura média de 
22,7ºC, inferior aos 23,6ºC esperados para este 
mês. Entretanto, a primeira quinzena de fevereiro 
registrou uma temperatura rigorosamente igual 
ao valor médio esperado, de 24,2ºC. 

*OBS.: valores de 1 a 15/02/2013 
* fonte: estação meteorológica do IFRJ-CANP, prof. 
Marcelo Castro

Os professores Julieta Romeiro e Pablo da 
Cunha tomaram posse no Conselho Acadêmico 
de Extensão do IFRJ (CAEx) como represen-
tantes do campus Pinheiral, no 18 de fevereiro, 
na Reitoria. O CAEX tem como função discutir 
políticas de extensão, de integração e de inter-
câmbio do IFRJ com o mundo do trabalho e a 
sociedade em geral, por meio da difusão, socia-
lização e democratização do conhecimento pro-
duzido e existente no Instituto.


