
Campus Pinheiral realiza I Seminário de Pesquisa e Extensão 

Banda Sinfônica de Barra Mansa é atração cultural no campus
 “Estou no meu primeiro ano 

aqui no campus e venho me sur-
preendendo com a beleza daqui. E 
agora, mais uma bela oportunida-
de nos é oferecida: apreciar esse 

tipo de música e a banda, que, até 
então, eu não conhecia.”

Estudante Isabelly Medeiros, MA 103

“A música nos ensina, nos inspira, nos tranquiliza. Acredito que esta 
apresentação pode incentivar os alunos a apreciarem, nem que seja um 
pouco, a música erudita. Hoje, não há muito incentivo em nosso país para 

este tipo de arte”. 

 “Muitos alunos vieram me 
agradecer por termos dado a eles 
esta oportunidade. Eles puderam 

conhecer a fonte produtora de 
músicas que, até então, conheciam 
apenas por meio de filmes. Foi um 

momento mágico!”

Professora Gesiane Castro, 
Setor de Artes do CANP

Confira os relatos do público sobre o concerto.O Campus Nilo Peçanha – Pinheiral recebeu a Banda Sinfônica de 
Barra Mansa, regida pelo maestro Isac Francis, no dia 11 de dezembro. 
A apresentação do concerto musical foi promovida pelo Setor de Artes do 
campus; por meio do Projeto de Investigação e Produção Artística (PIPA); 
e pela Coordenação de Extensão.

"O concerto foi sensacional e pôde contribuir para o acesso dos discen-
tes e da comunidade local à musica erudita. A atividade veio ao encontro 
da proposta do Setor de Artes do campus de proporcionar aproximação 
entre a Arte e o público e, também,de utilizar o ambiente educacional como 
espaço para fruição estética e formação de espectadores para as múltiplas 
linguagens artísticas."    

Servidores do Campus Nilo Peçanha – Pinheiral participaram do I Se-
minário de Pesquisa e Extensão “Novos Olhares sobre a construção e a 
socialização do conhecimento”, realizado no campus, nos dias 17 e 18 de 
dezembro. 

O evento contou com a participação de 48 servidores e 25 trabalhos 
foram apresentados durante o seminário. Segundo a Direção de Extensão, 
Pesquisa e Inovação, o evento foi um momento de extrema importância 
para expor e socializar os projetos de pesquisa e extensão do campus. “De 
forma a proporcionar a discussão de temas específicos das áreas e forta-
lecer os grupos de pesquisa e extensão dessa Instituição,” complementou 
a Direção.

O Professor Dr. Arnaldo Prata Neiva Júnior, Diretor Geral do Campus Rio 
Pomba – IF Sudeste MG, realizou a abertura do evento. O palestrante apre-
sentou o trabalho de extensão e pesquisa desenvolvido em seu campus. 
Segundo relatos dos participantes, a palestra foi motivadora, pois o Campus 

Rio Pomba, que possui realidades próximas à do Campus Pinheiral, con-
quistou significativos avanços na área de pesquisa e extensão, desde sua 
transição para Instituto Federal.

A Pró-reitora de Extensão, Ana Carla Beja, e a Pró-reitora de Pesquisa, 
Inovação e Pós-graduação, Mira Wengert, marcaram presença na abertura 
do evento. A programação do seminário apresentou, ainda, em sua abertura 
a festa “Lattes dance”, com DJ Vinícius e a banda “Fino Trato”. 

A Direção de Extensão, Pesquisa e Inovação avaliou que  novos olhares 
sobre a construção e socialização do conhecimento, tema do evento, foram 
conquistados. A Coordenadora de Pesquisa, Professora Cristiana Couto Mi-
randa analisou: “O evento foi um estímulo, tanto para os pesquisadores e 
extensionistas da instituição, quanto para consolidação de novos projetos.” 
A segunda edição do Seminário de Pesquisa e Extensão do Campus Pi-
nheiral será realizado em 2015 e será aberto à comunidade acadêmica do 
IFRJ e de outras instituições.  A realização do I Seminiário de Pesquisa e 
Extensão do Campus Pinheiral foi uma construção coletiva, a Direção de 
Extensão, Pesquisa e Inovação agradece à toda a equipe de organização.

Eliane Porto, Diretora da Escola Municipal Alzira Vargas. 

Professor Pablo Cunha, setor de Artes do CANP



Thomas Barbosa Fejolo
Física/Matemática

“É um privilégio trabalhar num 
campus como este, pessoas in-
críveis, ar puro, natureza de mui-
tas cores e sons. Recebi as boas 
vindas das pessoas, dos pássaros 
e do poeta. Um relógio de sol no 
meio do pátio, para lembrarmos do 
tempo: ‘Leve sombra azulando a 
pedra do quadrante, assim se es-
coa a hora’(Eugénio de Castro). A 
cada volta da sombra, no relógio 
de sol, temos a chance de viver 
novas experiências!” 

Marcelo Andrade Leite
Língua Portuguesa e 

Literaturas

“Não conhecia o CANP e a 
primeira vez que cheguei foi para 
a prova do concurso no final de 
2013. Já na época, gostei muito 
do espaço da escola. Agora que 
conheci um pouco mais do que 
existe no campus, fiquei impres-
sionado com a infraestrutura que 

Boas-vindas!

Vem aí Academia de Musculação do CANP

existe para o exercício das práticas profissionais e com a qualificação 
docente disponível. Como avaliador do Mec, já estive em muitas Facul-
dades pelo Brasil que não tinham metade dessa condição. Outra boa 
impressão é que a ideia do ensino público em regime integral também é 
algo que me encanta e vai completamente ao encontro do que acredito 
como um projeto de educação de qualidade.”

Ex-alunas do curso de salgadei-
ra — primeira turma do Programa 
Mulheres Mil, Educação, Cidadania 
e Desenvolvimento Sustentável no 
CANP — participaram, em 2014, 
de dois eventos realizados na Uni-
versidade Federal Fluminense – 
Campus Aterrado. Os eventos fo-
ram: o lançamento do “Laboratório 
Multidisciplinar de Estudos Sobre 
Trabalho, Organizações e Socieda-
de – LATOS” e “Agenda Acadêmica 
da UFF”. A participação das egres-
sas nos eventos foram propostas do 
projeto de extensão “Implantação de 
Empreendimento Solidário junto às 
egressas do programa Mulheres Mil 
do IFRJ/CANP”. 

O projeto de extensão tem a 
coordenação da Professora Julia 
Santoro, está vinculado ao projeto 
“Criação da Incubadora Tecnológica 
de Empreendimentos de Economia 
Solidária do Médio Paraíba” da UFF 

Egressas do curso de salgadeira do programa 
Mulheres Mil participam de eventos na UFF

e conta com o apoio da Pró-reitoria 
de Extensão do IFRJ e da Prefeitura 
Municipal de Pinheiral.

No evento “Agenda Acadêmica”, 
as egressas ofereceram uma oficina 
de fabricação de empadinhas; ao fi-
nal da atividade, o público pôde de-
gustar o produto. Já no lançamento 
do laboratório, as ex-alunas do curso 
de salgadeira foram as responsáveis 
pela oferta do coffe break do evento. 
Os salgadinhos e sucos ofertados no 
coffe break foram elaborados a partir 
do princípio do aproveitamento inte-
gral de alimentos, ou seja, cascas, 
folhas, talos e sementes de vegetais 
que, normalmente, são jogados no 
lixo foram utilizados para a produção 
dos alimentos. Esta modalidade de 
coffe break, as egressas intitularam 
como “Pausa Justa” e, em breve, 
ofertarão o serviço ao mercado. 

Durante as atividades na UFF, as 
egressas tiveram, ainda, a missão 
de apresentar ao público o empre-
endimento solidário em desenvol-
vimento em que estão inseridas. A 
egressa Imaculada Aparecida Mayer 
relatou que se sentiu valorizada ao 
participar das atividades. “Me sen-
ti importante, importante para mim 
mesma. E me senti, ainda mais, es-
timulada a realizar o sonho, de um 
dia,fazer uma faculdade,” concluiu.

Na foto, as egressas no lançamento “Labo-
ratório Multidisciplinar de Estudos Sobre Tra-
balho, Organizações e Sociedade – LATOS”.

Caros leitores,

Sejam bem-vindos à primeira edição de 2015 do Informativo do Cam-
pus Nilo Peçanha – Pinheiral. Convido a todos para a leitura de alguns 
destaques de dezembro de 2014 que viraram notícias.

Página 3
Entidade francesa propõe intercâmbio com o campus
Zico, de bom de bola. 
Uma homenagem ao servidor aposentado Zico
Página 4
Egresso visita o campus - Visita do ex-aluno Cristiano Lousada

 Tudo isso e muito mais, confira!

Sugira matérias para o Informativo do CANP.
informativo.canp@ifrj.edu.br ou procure pela Greici 

no prédio administrativo.



Entidade francesa propõe intercâmbio com o campus

Aposentado, Sebastião Marcos da Silva, o 
Sr. Zico da Produção de Mudas, revelou que 
pretende aproveitar o tempo livre para passe-
ar, “andar à toa” e cuidar da pequena planta-
ção de hortaliças e dos animais que mantem 
em um terreno próximo à sua casa.

No CANP, o Auxiliar de Agropecuária de-
dicou sua vida profissional ao trabalho na 
Unidade Educativa de Produção de Bovino-
cultura de Leite e na Unidade Educativa de 
Produção de Mudas. Em análise sobre o pe-
ríodo de trabalho no campus, revelou: “Foi 
bom, o contato com alunos e com os amigos 
de trabalho.”

Ele afirmou, ainda, que se reconhecia 
como uma pessoa agitada. “Para mim, tudo 
tinha que ser rápido.” No entanto, hoje, ele se 
considera uma pessoa com mais calma devi-
do ao trabalho que desenvolveu na UEP de 
Produção de Mudas. As atividades do setor, 
segundo o Sr. Zico, exige paciência e calma 
para o cultivo das mudas em pequenos reci-
pientes. 

E para finalizar, o mineiro de Santa Rita de 
Jacutinga revelou a origem do seu apelido: 
“Zico de bom de bola,” disse entre sorrisos. O 
servidor aposentado destacou, ainda, a opor-
tunidade trabalho ofertada no CANP ao seu 
filho, o Luís Antônio da Silva, o Luís da Cuni-
cultura. “A oportunidade foi muito boa para 
ele.Só tenho a agradecer.”

O CANP recebeu a visita de representantes 
franceses para apresentação de uma proposta 
de intercâmbio na área agrícola. A reunião, rea-
lizada no dia 04 de novembro, foi sugerida pelo 
Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária 
(IDACO), ONG parceira do campus em trabalhos 
relacionados à agricultura familiar e à reforma 
agrária.

O encontro reuniu as direções do Campus Pi-
nheiral e da entidade educacional francesa Liceu 
Agrícola de Rennes. A reunião contou, também, 

com presença de um pesquisador representante 
do órgão governamental equivalente ao Ministé-
rio da Agricultura no Brasil e de um representante 
do poder público municipal de Pinheiral.

Durante a reunião, o CANP foi também con-
vidado a participar da edição 2015 do Fórum Ci-
ência e Sociedade, previsto para acontecer em 
outubro, na França. O convite contempla a par-
ticipação de dois professores e seis estudantes 
do campus, que apresentarão dois projetos de 
pesquisa e extensão selecionados.

A Direção de Extensão, Pesquisa e Inovação 
destacou que parcerias para viabilizar o diálo-
go de saberes e culturas é fundamental para o 
enriquecimento do conhecimento e o desenvol-
vimento de experiências. “Por isso, nos compro-
metemos a trabalhar pela viabilização tanto do 
convênio como da participação do campus no 
evento na França em 2015,” declarou o Diretor 
de Extensão, Pesquisa e Inovação, Professor 
Marcelo Souza.

XVI EXPOCANP

O Coral da APAE – Pinheiral, com a regência da Professora Gesiane Castro,
cativou o público e irradiou alegria na XVI EXPOCANP.

Zico, de bom de bola!

O Sr. Zico, à esquerda, recebeu do Diretor-Geral, 
Professor Reginaldo Ribeiro Soares, uma placa de 
homenagem aos anos de trabalho no campus. 

As oficinas práticas são destaques em todas 
as edições da exposição. Na foto, a oficina de 
“Produção de Cupcake”, ministrada pelas profes-
soras Julia Santoro e Elisabete Barros.

A Unidade Educativa de Produção de Agroin-
dústria recebeu estudantes e professores da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
para o minicurso teórico e prático “Produção de 
embutidos e defumados cárneos”. A Professora 
Alcilúcia Oliveira, com a colaboração de técni-
cos e funcionários da unidade, ministrou a ati-
vidade, que aconteceu no dia 03 de dezembro.

Estudantes da Rural recebem 
treinamento no CANP

A XVI EXPOCANP apresentou trabalhos em 
diversas áreas do conhecimento. Na foto, o gru-
po que apresentou o trabalho “Aspectos ambien-
tais no manejo da cultura de Pinhão Manso para 
a produção de biocombustível”. 



Egresso visita o campus

Recebemos a visita do ex-aluno 
Cristiano Ferreira Lousada. O aluno 
egresso da turma do curso técnico 
em Agropecuária, do período de 
2011-2013, veio ao campus para 
apresentar a instituição a alunos da 
rede municipal de ensino de Men-
des. A visita aconteceu , em dezem-
bro, e foi guiada pelo técnico Almir 
Ferreira. 

Cristiano afirmou que a visita 
teve o objetivo de complementar a 
formação dos estudantes que pra-
ticam a oficina de cultivo de horta. 
O técnico em Agropecuária é o ins-
trutor da oficina, que é ofertada aos 
estudantes semanalmente em con-
traturno do horário escolar.

O ex-aluno também relatou que, 
atualmente, trabalha com apicultura 
e está em processo de abertura de 
uma micro empresa. “O mercado do 
mel é promissor” analisou. 

O técnico em Agropecuária lem-
brou os tempos de estudante no 
CANP e destacou que a sua jorna-
da exigia a dedicação aos estudos 
durante o dia e, à noite, o exercício 
do trabalho de vigilante. 

Sobre a formação técnica do 
campus, Cristiano avaliou: “Me 
sinto totalmente preparado para 
atuar como técnico. Quando a gen-
te está estudando, acha que não 
sabe nada, mas depois vê o quanto 
aprendeu.”

A Coordenação de Assistência 
Estudantil entregou aos estudantes 
residentes no alojamento do cam-
pus kits didáticos, de higiene pes-
soal e limpeza, de cama e banho e 
vestuário, no dia 10 de dezembro.

A Coordenadora Sônia de Alcân-
tara esclareceu que apenas os es-

tudantes residentes no alojamento 
receberam os kits, pois a proposta 
faz parte do Programa de Moradia 
Estudantil. Sônia destacou, ainda, 
que a carência dos itens entregues 
aos alunos sempre gerou constran-
gimento e dificuldades para a per-
manência e sucesso dos discentes.

Higiene pessoal e limpeza - sabone-
te, creme dental, fio dental, escova de den-
tes, desodorante, shampoo, condicionador, 
talco para os pés, repelente, sabão em pó, 
amaciante;

Treze alunos representaram o 
CANP na “XVI Jornada Jovens Ta-
lentos para a Ciência”, que acon-
teceu entre os dias 09 e 11 de de-
zembro, no Campus Arraial do Cabo 
do IFRJ. Os estudantes representa-
ram o Campus Pinheiral por meio 
da apresentação de trabalhos em 
diversas áreas do conhecimento: 
Agropecuária; Meio Ambiente; In-
formática e Ciências Humanas. Os 
professores Antonio Passos Portilho 
e Ivone Elisabeth acompanharam os estudantes.

O Professor Portilho destacou a importância da participação do aluno do 
Ensino Médio/Técnico em programas de Pré-Iniciação Científica e analisou: 
“O objetivo é preparar o bolsista para atividade de pesquisa na universida-
de, socializar os conhecimentos com colegas de outra realidade.” A “XVI 
Jornada Jovens Talentos para a Ciência” reuniu estudantes de todo o Esta-
do do Rio de Janeiro e foram mais de 100 trabalhos apresentados.

Educação à Distância é representada em 
seminário internacional

A Coordenadora Geral EaD, a 
Professora Aline Pinto Amorim e a 
Coordenadora do Profuncionário, 
a Pedagoga Simone Corrêa, repre-
sentaram o Núcleo de Educação à 
Distância no II Seminário Internacio-
nal de Educação a Distância (SE-
MEAD). O evento aconteceu entre 
os dias 26 a 28 de novembro, em 
Natal, no Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte.

A Professora Aline divulgou a 
pesquisa sobre a formação de tuto-
res e a prática da tutoria realizada 
no NEaD/IFRJ com a apresentação 

do trabalho “Formação de tutores 
a distância: saberes desenvolvidos 
nas ações de tutoria do Núcleo de 
Educação a Distância do IFRJ”. 

Após o evento, as coordenado-
ras participaram de visita técnica no 
campus EaD do IFRN. A Professora 
Aline avaliou a importância do even-
to.  “A participação no evento e a vi-
sita técnica foram muito pertinentes 
para a troca de experiências entre 
as instituições e fortalecimento do 
processo de expansão da EaD no 
IFRJ.”

Assistência Estudantil entrega kits 
a estudantes residentes no alojamento 

Estudantes representam o CANP em Jornada Científica

Didático - caderno, caneta, lapiseira, gra-
fite, corretivo, estojo, mochila, pen drive, cal-
culadora científica;
Cama e banho - toalha, lençol, roupão, 
manta; | Vestuário - tênis de futsal.


