
A Cantata de Natal, a confraternização entre servidores  e a campanha de arrecadação de
 brinquedos fecharam o ano de 2011 no CANP.

Na noite de 6 de dezembro, a comunidade 
de Pinheiral, servidores  e alunos se reuniram 
para prestigiar os corais da região, na IV Canta-
ta de Natal do CANP. 

As luzes dos prédios do campus compuse-
ram o espírito natalino que foi comemorado ao 
som dos corais Novo Tempo, Benetido Honorato 
e os grupos da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE, de Pinheiral, e da Escola 
Municipal Dayse Mansur, de Volta Redonda, es-
cola especializada na educação de estudantes 
com autismo.

A APAE abriu o evento com uma apresenta-
ção teatral do nascimento de Jesus e também 
um musical. O grupo da Escola Dayse Mansur 

cantou músicas de natal encantando o público 
com a espontaneidade dos alunos.

A participação da APAE e da Escola Dayse 
Mansur na Cantata de Natal foi uma iniciativa do 
Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades 
Específicas (NAPNE) do campus, que trabalha 
com projetos de inclusão social.

Os corais Novo Tempo e Benetido Honorato, 
por meio da música, levaram a mensagem da 
data: o Natal. A IV Cantata contou também com 
a participação dos alunos Luis Felipe e Wallace 
e do servidor Paulo César com apresentações 
de músicas ao som de cavaquinho e pandeiro. 

Parabéns aos organizadores do evento!

No mês de dezembro, o CANP mobilizou ser-
vidores e alunos para arrecadação de brinquedos. 
Bonecas, carrinhos, bolas e jogos diversos fizeram 
a alegria dos filhos dos funcionários terceirizados do 
campus. 

Aproximadamente 80 brinquedos foram arreca-
dados, o excedente foi doado ao Centro Espírita 
Allan Kardec, que destinará os brinquedos a crian-
ças carentes de Pinheiral.

O nosso muito obrigado a todos que participaram 
da Campanha de Natal do CANP em 2011. Espera-
mos que em 2012, possamos novamente contribuir 
para um natal mais feliz a muitas crianças.

BINGO! A festa de confraternização dos servi-
dores do CANP foi um sucesso: muita música, um 
almoço especial e saboroso e muitos prêmios no 
tradicional bingo da escola. 

No dia 23 de dezembro, professores e servido-
res se reuniram para festejar o encerramento do 
ano de 2011. Na programação houve uma partida 
de futebol, prestação de contas e, claro, o tradi-
cional  churrasco, carinhosamente preparado pela 
equipe do restaurante, em seguida a programação 
continuou com rodadas de bingo. 

No futebol, o time vencedor ganhou a partida 
por 2 a 1 e o Professor Antonio Passos Portilho 
fez o gol da vitória. Logo após o jogo, os diretores 
apresentaram um balanço das atividades desen-
volvidas no campus no último ano. 

O dia encerrou com o bingo. A Professora 
Shaiene levou um dos prêmios mais cobiçados: 
um tablet. As rodadas ofereceram Notebooks, bici-
cletas, micro-ondas, etc. Os prêmios foram doados 
pelas empresas que prestam serviços ao CANP.

NATAL É COMEMORADO NO CANP

SERVIDORES ARRECADAM BRINQUEDOS PARA CAMPANHA  

SERVIDORES ENCERRAM O ANO DE 2011 COM FESTA



O CANP produziu 23 projetos encaminhados 
para editais de fomento em 2011, com o apoio do 
Escritório de Projetos. 

Os resultados serão divulgados em 2012. Até 
o momento, recebemos a resposta de aprovação 
de dois projetos: Revista EXPOCANP e Forma-
ção Continuada de Professores Atuantes no En-
sino de Ciências na Educação Básica. 

Os dois projetos serão financiados pela Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro Faperj e o valor total gira em torno R$ 
30 mil.

•	 Reforma e Adequação de parte do Prédio Ad-
ministrativo.

•	 Construção do defumador e adequações nas 
instalações da planta de processamento de 
Carne.

•	 Reestruturação das instalações elétricas e 
manutenção preventiva dos transformadores 
e da subestação.

Em 2011, o CANP recebeu mais de R$ 500 mil 
para investimento em serviços de infraestrutura, 
manutenções, reformas e construções:

Prezados leitores,
Em janeiro de 2011, justamente há um ano,  

iniciava  mais uma fase em minha trajetória pro-
fissional. Nessa data, assumi a Direção Geral 
do campus Nilo Peçanha – Pinheiral do Institu-
to Federal do Rio de Janeiro, condição que me 
submete continuamente a grandes desafios.

Desde o primeiro momento, estive cons-
ciente da grande responsabilidade do cargo 
que assumia e, por isso, procurei, ao máximo, 
dividi-la com toda comunidade escolar, fazen-
do o que nossa querida assessora de comu-
nicação, Greici, chamou carinhosamente de 
“deliberar de portas abertas”. 

O Gabinete da Direção Geral esteve, ao 
longo do ano de 2011, aberto a todos. Por meio 
de agenda, ou mesmo fora dela, procuramos 
atender a todos aqueles que nos procuraram, 
com a maior dedicação possível. Sabemos 
que nem sempre tivemos a resposta desejada, 
a boa notícia esperada, mas temos a tranquili-
dade, que sempre primamos pela verdade.  

Reconheço que, em muitos momentos, a 
responsabilidade de “bater o martelo” não foi 
fácil, mas procurei assumir essa responsabili-
dade com sabedoria e da forma mais democrá-
tica possível. No balanço desse primeiro ano, 
reconheço erros e acertos. O que para mim foi 
um grande aprendizado.

Quem participou da reunião de prestação 
de contas no dia 23 de dezembro pôde perce-
ber todas as conquistas e realizações de 2011 
e o quanto ainda podemos almejar nos próxi-
mos anos.

Assim, agradeço a Deus e a todos vocês 
que serviram como instrumento Dele, por che-
garmos ao fim desse primeiro ano de gestão 
com a certeza de que trabalhamos e realiza-
mos muito, para a continuidade da construção 
e re-construção, da ESCOLA que todos de-
sejamos oferecer à nossa sociedade. O que, 
de fato, é nosso compromisso enquanto edu-
cadores e especialmente enquanto servidores 
públicos.

Aproveito para, mais uma vez, desejar a 
todos um 2012 de muita saúde e grandes re-

Professor Carlos Eduardo Gabriel Menezes
Diretor Geral

Durante o ano de 2011, a Assessoria de Co-
municação trabalhou para a divulgação de traba-
lhos e projetos do CANP e para o desenvolvimen-
to do fluxo de informações internas.

A AsCom produziu comunicados internos, ma-
térias para o site do IFRJ e intermediou publica-
ções do CANP na imprensa regional.

As emissoras de TV Rio Sul, BAND e o Canal 
36 estiveram no CANP. Também recebemos por 
duas vezes a visita do principal jornal da região, 

Diário do Vale, e a equipe do jornal O Globo.
Em número, foram 5 aparições na TV, 4 en-

trevistas em emissoras de rádio e cerca de 100 
publicações em versões impressas e digitais nos 
principais jornais da região.

A Assessoria de Comunicação também atuou 
em cerimoniais. Em novembro, a jornalista Greici 
Sousa participou do Curso Gestão de Cerimonial 
Público - Técnicas de Cerimonial, Protocolo e Eti-
queta, em Brasília.

CHEGADA DA PROGRAMADORA VISUAL

No segundo semestre, a Assessoria de Co-
municação teve o apoio da Programadora Visual, 
Juliana Santos, que trabalhou para produzir uma 
comunicação visual atraente e objetiva.

 Com a chegada da profissional, o CANP está 
em processo de desenvolvimento de novas iden-
tidades para os rótulos dos produtos do campus. 
Juliana também está trabalhando na criação de 
uma identidade visual para identificação dos di-
versos setores do CANP. E, claro, Juliana cuidou 
e está cuidando do visual do nosso Informativo.

•	 Recuperação de reboco e pintura de diversas 
edificações do campus.

•	 Construção de cobertura em estrutura de 
madeira próximo ao refeitório com reaprovei-
tamento do toldo na Guarita dos Fundos.

•	 Reforma na planta de processamento de Lei-
te.

•	 Construção de tubulações e cabeamento em 
fibra ótica para expansão da rede de infor-
mática.

TRABALHOS E PROJETOS GANHAM VISIBILIDADE COM O TRABALHO DA ASCOM

IDEIAS SE DESENVOLVEM COM O APOIO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RECEBEM INVESTIMENTOS 

 Na foto acima, a equipe da TV Rio Sul com alunos no 
Módulo Agroecológico. A equipe produziu uma matéria sobre 
a profissão do Técnico em Agropecuária.



DIREÇÃO DE ENSINO TRABALHA PELO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E PRESENCIAL

Em maio, os representantes do CANP no 
Conselho Acadêmico de Ensino Médio e Técnico 
– CAET e Coordenadores de Cursos, em reunião 
ordinária, ajudaram a aprovar a integração dos 
cursos técnicos em Agropecuária, Meio Ambien-
te e Informática. A reunião aconteceu no campus 
Paracambi.

A equipe da Coordenação Técnico-Pedagógi-
ca teve sua equipe ampliada com a chegada das 
Pedagogas Fabíola de Paula, Maria de Fátima 
Portilho, Nelma Vieira e Sônia de Alcântara.

Com a ampliação da equipe e o apoio da vete-
rana Josefina, a equipe pôde atender aos alunos 
dos três turnos e reforçar o atendimento a profes-
sores e coordenadores de cursos. 

Durante o ano, a CoTP desenvolveu proje-
tos de orientação para o estudo; reforço escolar, 
orientação vocacional, Formação Continuada de 
professores, entre outros.

A Coordenação de Estágio do CANP firmou 
42 novos convênios com importantes instituições 
como a Prefeitura Municipal de Piraí, o Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos de Barra Mansa 
(SAAE), entre outros.

Foram 476 ofertas de estágio e 18 de emprego 
oferecidas e divulgadas, através da Coordenação 
de Estágio.Trezentos e seis  alunos foram enca-
minhados para estágio.

A Biblioteca passou a funcionar nos três turnos 
em 2011 - manhã, tarde e noite. O acervo foi or-
ganizado por meio do sistema de gerenciamento 
– Rei Blue e SIGA. Mais de 2 mil exemplares fo-
ram incorporados ao acervo, dentre esse número 
35% são bibliografias direcionados aos cursos a 
distância.

A Coordenação de Registro Acadêmico (CRA) 
trabalhou na consolidação da educação a distân-
cia no Sistema Aula (informatizado), com a inclu-
são de dados de 720 alunos ao sistema.

O Coordenador Leandro Eduardo participou 
de treinamentos para secretários acadêmicos em 
diversos campi do IFRJ durante o ano. 

O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 
inaugurou em 2011 o polo de apoio presencial na 
Escola Municipal Santa Tereza, em Rio das Flo-
res (foto acima). 

No próximo mês de março, acontecerá a for-
matura dos primeiros Técnicos em Serviços Pú-
blicos e Técnicos em Lazer, estudantes da mo-
dalidade de educação a distância (EaD) do IFRJ. 
São 140 estudantes que obtiveram acesso à edu-
cação pública e de qualidade, por meio da educa-
ção a distância.

A estrutura EAD também trabalhou, em 2011, 
para oferecer capacitação aos servidores do 
CANP. Vinte e três servidores técnico-adminis-
trativos participaram do curso de capacitação em 
Gestão Pública, que abordou temas como Quali-
dade na Administração, Gestão de Pessoas, No-
ções de Administração Pública, entre outros.

Atualmente, o IFRJ está presente em 11 ci-
dades da região, através dos 12 polos de apoio 
presencial.

Em 2011, a Direção de Administração passou 
por um grande processo de renovação da equipe 
de trabalho com a chegada da Juliana, da Bárba-
ra e da Karolaynn, o retorno da Viviane, o trabalho 
dos estagiários Renan e Thaiara, com a chegada 
do Sandro e as novas funções da Vanessa.

A equipe trabalhou pelo aprimoramento da 
execução financeira do campus; investiu no de-
senvolvimento da organização interna dos pro-
cessos e buscou a melhoria da qualidade do pro-
cedimento de compras, com o aperfeiçoamento 
de especificações de produtos e com o trabalho 
pela consolidação do Pregão Eletrônico. 

A Direção de Administração reestruturou o 
funcionamento da Coordenação de Gestão de 
Pessoas; intermediou, organizou e apoiou pro-
jetos de capacitação de Recursos Humanos; es-
truturou ações de manutenção e organização de 

funcionamento de todo o campus com o apoio da 
equipe da Prefeitura e da área de Engenharia; tra-
balhou pela reestruturação do Almoxarifado, etc.

Recursos do Ministério da Educação, do IFRJ, 
verbas de emendas parlamentares e financiamen-
tos de projetos diversos geraram para o campus 
investimentos de mais de R$ 6 milhões em 2011. 
Montante que se transformou em aquisições de 
equipamentos para o Laboratório Multidisciplinar 
(Química Geral e Analítica, Análise de solos, água, 
alimentos, etc), para a Unidade Educativa de Pro-
dução de Agroindústria (Processamento de carne, 
leite e panificação) e  para as pesquisas do Módulo 
Agroecológico (área de propagação vegetal). 

A Fábrica de Rações, a UEP de Apicultura, a 
área de Engenharia Rural, o setor de Informática, 
a Biblioteca e o Núcleo de Educação a Distância,  
entre outros setores, também, receberam investi-

mentos em 2011. Foram adquiridos equipamen-
tos para modernização do Restaurante, além de 
aquisições para implantação da Pousada Escola 
do CANP.

Em 2012, todas as salas de aula serão adap-
tadas para instalação de  ar condicionado, da-
tashow e lousa digital e muito ainda há por vir 
devido às compras realizadas em 2011.

Por intermédio da Direção de Administração, 
servidores técnico-administrativos participaram 
do Curso de Capacitação em Gestão Pública, 
oferecido pelo Núcleo de Educação a Distância, 
e os servidores do restaurante participaram de 
treinamento.

O Restaurante, a Prefeitura do campus, a Co-
ordenação de Gestão de Pessoas e Protocolo são 
setores subordinado à Direção de Administração 
e que tiveram grandes mudanças em 2011.

A Direção de Ensino trabalhou no ano de 2011 
para apoiar e dirigir os trabalhos e projetos das 
Coordenações de Cursos, do NEAD (Núcleo de 
Educação a Distância), da Biblioteca, dos labora-
tórios  e das Coordenações de Estágio e de Re-
gistro Acadêmico e ainda da CoTP (Coordenação 
Técnico-Pedagógica). 

A Direção trabalhou no planejamento de novos 
cursos, na elaboração de documentos orientado-
res para alunos e professores e, em conjunto com 
a Coordenação do NEAD, foi possível ampliar a 
participação e integração do NEAD ao cotidiano 
acadêmico do campus.

Veja os principais destaques de 2011:

Os laboratórios do CANP trabalharam para atividades de ensino, pesquisa e extensão. A chegada 
da Técnica em Química, Letícia Zampirolli, e os investimentos para os laboratórios foram os destaques 
do ano. Durante 2011, também foi realizado o planejamento de laboratório de microbiologia, micros-
copia e química.

Diretora Cristiane Melo Silva Oliveira

Diretor José Arimathéa Oliveira
RENOVAÇÃO E INVESTIMENTOS MARCAM O TRABALHO DA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO ACERVO

NOVAS PERSPECTIVAS PARA OS LABORATÓRIOS

CRA INTEGRA NEAD AO SISTEMA

NOVOS CONVÊNIOS E OFERTAS DE ESTÁGIOS NEAD INAUGURA POLO

CoTP TEM SUA EQUIPE AMPLIADA



COORDENAÇÃO DE PESQUISATRABALHA 
O POTENCIAL CIENTÍFICO DO CANP

O CANP ampliou o quadro de servidores em 
2011: 15 docentes e 12 técnico-administrativos 
foram admitidos. 

Em 2012, a expectativa é a de receber novos 
servidores: quatro Assistentes em Administração 
e um Técnico em Alimentos.

O desenvolvimento de projetos científicos é 
uma oportunidade de aprendizado, de novas des-
cobertas e experiências. Em  2011, 123 alunos 
estiveram envolvidos em 45 projetos que conta-
ram com a participação de 42 pesquisadores. 

O CANP desenvolveu os projetos, por meio 
dos programas de Iniciação Científica Júnior (PI-
BIC Jr), Jovens Talentos, Pró-Ciência e Progra-
ma Institucional Voluntário de Iniciação Científi-
ca. Em parceria com o campus Volta Redonda, o 
CANP desenvolveu em 2011 o PIBID (Programa 
Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência).

Em maio, 26 alunos participaram da 5ª JIT 
(Jornada Interna de Iniciação Científica e Tecno-
lógica) do IFRJ e o projeto “Substratos Orgânicos 
para Produção em Bandejas de Mudas de Alfa-
ce (Lactuca sativa L.) na região do Médio Vale 
do Paraíba do Sul” conquistou o primeiro lugar, 
na área de Ciências Agrícolas. Em dezembro, os 
alunos bolsistas participaram da XIII Jornada Jo-

vens Talentos, na cidade de Miracema - RJ (foto).
Em 2011, o trabalho científico “Estudo da Es-

cala para Trabalhos Hidro-Agrícolas obtida a partir 
de receptor GPS de Navegação” (Projeto Jovens 
Talentos para Ciência) conquistou publicação na 
revista Enciclopédia Biosfera. 

A Coordenação de Extensão trabalhou em 
2011 com o objetivo de fortalecer a relação entre 
o CANP e a comunidade. A Coordenação desen-

volveu projetos como a implantação do Núcleo de 
Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas 
(NAPNE-CANP), que ofereceu cursos de capaci-
tação a estudantes da Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (APAE) de Pinheiral. Atuou 
no desenvolvimento do Programa Mulheres Mil. 
Neste programa, o CANP irá oferecer o curso de 
salgadeira a 100 mulheres em situação de vulne-
rabilidade social.

Em 2011, a Coordenação de Extensão, tam-
bém, intermediou o projeto Pré-Técnico que 
ofereceu aos estudantes do 9º ano da rede mu-
nicipal de Pinheiral, a possibilidade de se prepa-
rarem para o processo seletivo de alunos para o 
ingresso ao CANP. O projeto contou com mais de 
80% dos alunos aprovados.

Cursos e eventos como a Cantata de Natal e 
a EXPOCANP trouxeram a comunidade para o 
campus. Também foram destaques em 2011, ini-
ciativas como o Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e CERTI-
FIC (Certificação Profissional e Formação Inicial 
e Continuada).

Em 2011, a Direção de Assistência Estudantil 
auxiliou o corpo discente nas atividades esporti-
vas, através da Coordenação de Esportes, apoiou 
as emergências médicas e odontológicas, mante-
ve a disciplina no âmbito discente e concedeu 17 
bolsas permanência, através do Programa de As-
sistência Estudantil do IFRJ. 

A Direção também é responsável pela gestão 
do alojamento do campus, que em 2011 foi admi-
nistrada por um sistema de autogestão. Um hós-
pede foi indicado como líder e auxiliou o Professor 
Paulo Bittencourt na administração do alojamento. 

Através da Coordenação de Esportes, a Di-
reção realizou diversos campeonatos no ano de 

2011: vôlei, judô, futebol, entre outros. A equipe da 
Direção, com o apoio da Coordenação de Exten-
são, também organizou em 2011, o IV Encontro 
de Ex-Alunos do CANP, que reuniu ex-alunos das 
décadas de 1960, 70, 80, 90 e de 2000 em uma 
grande confraternização.

A CEACANP (Cooperativa Escola dos Alunos 
do CANP) se fortaleceu em 2011 e ampliou o nú-
mero de cooperados em 100%. Atualmente, são 
150 alunos cooperados. O ano também foi mar-
cado pelo desenvolvimento de projetos na CEA-
CANP (Cooperativa Escola do Alunos do CANP) 
como o Projeto Fazendeiro e o Projeto de Criação 
de Codornas.

A equipe da Direção e da Coordenação de Pro-
dução recebeu o apoio do Engenheiro Ambiental 
Luiz Felipe Sant’anna e da estagiária Leandra 
Ventura, estudante de Engenharia em Agronegó-
cios da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
em 2011. 

Com a chegada do Engenheiro Ambiental, o 
CANP reforçou as atividades na área ambiental 
como a A3P (Agenda Ambiental na Administração 
Pública) e Leandra Ventura está auxiliando no pro-
cesso de informatização das Unidades Educativas 
de Produção (UEPs) e na elaboração de  diversos 
relatórios.

No último ano, a Direção de Produção, em par-
ceria com sua Coordenação, apoiou atividades 
educativas, de pesquisas e de extensão. Realizou 
campanhas de vacinação animal, de controle de 
doenças, elaborou planos estratégicos para as 
UEPs, fez os levantamentos documentais para a 
legalização das UEPs de Suinocultura, Piscicultu-

ra e da Estação de Tratamento de Água. A Direção 
também deu início ao processo de registro dos ani-
mais da UEP de Equinocultura junto à ABCCMM 
(Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo 
Mangalarga Marchador), aprimorou ferramentas 
de controle, participou de atividades para a legali-
zação das terras da escola, deu início ao processo 
para a implantação do Posto Municipal da Defesa 
Agropecuária no campus. Além disso, a Produção 
representou o CANP em conselhos e comissões. 

A equipe da Produção também participou da 
organização das sete edições da Feira de Produ-
tos Agroecológicos do CANP. A iniciativa reúne 
produtores de diversos municípios da região com 
o objetivo de divulgar a produção orgânica à co-
munidade regional e à comunidade acadêmica do 
IFRJ. Em maio, auxiliou na realização da Semana 
dos Alimentos Orgânicos.

Durante o ano de 2011, a produção do Módulo 
Agroecológico abasteceu o restaurante e o Pos-

to de Vendas com alimentos de origem vegetal. A 
produção de leite e carne também abasteceram o 
restaurante do campus.

Em 2011, os produtos cárneos obtiveram cer-
tificação estadual no SIE (Selo de Inspeção Es-
tadual). E com o apoio da Chefia de Gabinete, a 
Produção iniciou o processo de certificação da 
UEP de Apicultura e da Planta de leite e deriva-
dos. Para obtenção da certificação foram iniciadas 
obras na planta de processamento de leite da UEP 
de Agroindústria. Com a certificação, o CANP vol-
tará a comercializar produtos derivados de leite, 
mel e propólis. 

Também em 2011, a partir da iniciativa do Pro-
fessor Marcos Fábio de Lima, a UEP de Avicultura 
se reestruturou e passou a disponibilizar aos alu-
nos do CANP, aos pesquisadores e às empresas 
uma infraestrutura para experimentos. O CANP 
passou a abrigar o primeiro Centro de Pesquisa 
Avícolas do Estado do Rio de Janeiro.
 

DIREÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL TRABALHA PARA 
OFERECER APOIO AO ALUNO

Diretor Paulo Machado Bittencourt

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO APÓIA ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Diretor Jeferson Batista da Silva

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO INTEGRA 
CANP À COMUNIDADE

Coordenador Antônio Passos Portilho


