
O CANP realizou na semana, de 10 a 15 de 
dezembro, a XIV EXPOCANP (Exposição Acadê-
mica do campus Nilo Peçanha - Pinheiral), com o 
tema “Economia Verde, Sustentabilidade e Erra-
dicação da Pobreza”.

A semana reuniu conhecimento, cultura, pes-
quisa e ensino: exposição de trabalhos; acadêmi-

O campus Nilo Peçanha – Pinheiral do Insti-
tuto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) mais uma 
vez é destaque no Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). Com 581 pontos, o campus 
conquistou a segunda colocação entre as es-
colas públicas da região do Médio Paraíba, em 
2012. 

As notas por escolas do Enem 2011 foram 
divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), 
no dia 22 de novembro de 2012.

O desempenho dos estudantes do campus 
Pinheiral foi destaque nas edições anteriores 
do exame. No Enem 2010, no ranking por es-
colas, o campus Pinheiral  obteve a melhor 
classificação entre as escolas públicas da 
região. O Diretor Geral do campus Pinheiral, 
Professor Carlos Eduardo Gabriel Menezes, 
destaca que o desempenho dos estudantes 
no Enem é resultado de muito trabalho e de 
investimentos. “São investimentos destinados 
não somente na melhoria da estrutura física, 
mas também, e principalmente, em concursos 
públicos para ingresso de novos servidores 
docentes e técnico-administrativos, o que re-
fletiram positivamente na qualidade do ensino 
ofertado,” afirma.

CANP É DESTAQUE NO ENEM

Estudantes do curso técnico em Secretariado 
auxiliaram a organização do evento.

Na foto,a apresentação do Coral do Projeto Vale dos 
Tambores na Região do Ciclo do Café, de Valença, 
no dia 10/12. Estudantes da Escola Municipal João 
Baptista Gomes  prestaram homenagem ao Cente-
nário de Luiz Gonzaga sob a regência da Professora 
Márcia Medeiros Vieira.

Com o tema Cassino do Chacrinha, o Show de Ta-
lentos 2012 apresentou revelações artísticas do 
CANP.

Na foto, o ex-aluno do CANP Leonardo Leocadio 
Bitencourt. O técnico em Agropecuária e Zootecnis-
ta, é supervisor técnico em uma empresa de fertili-
zantes, em Vitória. O palestrante dividiu com o pú-
blico sua experiência como ex-aluno da instituição 
e profissional na área de adubação de pastagens. 

Na 14ª edição da exposição, o CANP realizou, 
com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), a I Jorna-
da Científica do campus Pinheiral do IFRJ, no dia 
12 de novembro. 

A abertura do evento foi marcada pela presen-
ça do Coordenador do Programa Jovens Talentos, 
Jorge Belizário de Medeiros Maria, representando 
o CECIERJ/FAPERJ. 

Vinte e nove trabalhos de pesquisas foram 
apresentados durante a jornada nas áreas de 
Meio Ambiente, Agrárias, Educação e Alimentos. 

I JORNADA CIENTÍFICA DO CANP TEM APOIO DA FAPERJ
A jornada contou a apresentação de pesquisas de-
senvolvidas no CANP com o apoio do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PI-
BIC), do Programa Jovens Talentos e Petrobrás. 

A Coordenadora de Pesquisa do CANP, Pro-
fessora Cristiana do Couto Miranda, afirmou que 
a importância da I Jornada Científica do CANP 
consiste na divulgação e valorização da ciência no 
campus. Na opinião da coordenadora, a iniciativa 
tem o objetivo de estimular a produção de pesqui-
sa e assim, de uma forma geral, contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade.

co-científicos; palestras; oficinas; Show de Talen-
tos; entre outras atividades.

A Exposição Acadêmica do campus Nilo Pe-
çanha – Pinheiral tem o objetivo de unir a apli-
cação prática de conhecimentos teóricos, apren-
dizagem, integração entre alunos, servidores e a 
comunidade.

Na foto acima, a oficina Cozinha Básica.

XIV EXPOCANP: PESQUISA, ENSINO E CULTURA
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PESQUISADORES DISCUTEM ENTOMOLOGIA

CEACANP PARTICIPA DE INTERCÂMBIO EM BRASÍLIA

O Centro de Pesquisas Avícolas do campus 
Nilo Peçanha – Pinheiral (CPA - CANP)  recebeu 
o investimento de R$ 20 mil, por meio de parceria 
com a empresa Rica Alimentos. A verba foi  di-
recionada para a modernização de equipamen-
tos, reformas e reestruturação da sala de aula do 
Centro.

Com o investimento, o CPA apresenta novos 
sistemas de climatização com ar refrigerado, 
parede de exaustor, isolamento térmico e a im-
plantação do sistema Blue House, revestimento 
do galpão com azul para proporcionar mais pro-
dutividade. 

O Professor Marcos Fábio afirma que  a re-

VISITA INTERNACIONAL
O Centro de Pesquisas Avícolas recebeu a vi-

sita do empresário africano, Lincoln Mutasa, em 
novembro. O empresário esteve no Brasil com o 
objetivo de conhecer a avicultura no país. 

O Professor Marcos Fábio de Lima recebeu o vi-
sitante com uma apresentação do panorama nacio-
nal da avicultura e apresentou o trabalho do IFRJ.

Marcos Fábio diz que o empresário manifestou 
interesse em estabelecer futuras parcerias e inter-
câmbios, após conhecer a estrutura do campus.

O técnico-administrativo Samuel Diniz foi in-
térprete durante a visita. Na oportunidade, o pre-
feito eleito de Pinheiral, José Arimathéa Oliveira, 

O presidente da Cooperativa Escola dos Alunos do CANP, Tárcio José Agostini Oliveira, acompa-
nhado de sua antecessora, Patrícia Aparecida de Souza Reis, e do professor orientador Marcos Fábio 
Lima, participou do 4º Intercâmbio do Programa da Juventude Cooperativista – JOVEMCOOP, em 
Brasília, no mês de outubro. 

O evento foi promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). 
Durante o evento, foi apresentado o novo programa JovemCoop, idealizado para garantir a sustenta-
bilidade das cooperativas e do cooperativismo. 

estruturação do CPA auxiliará no desenvolvimento de experimentos e pesquisas, permitindo maior 
controle de variáveis como temperatura, umidade, luz e monóxido de carbono. Além disso, a moderni-
zação permitirá mais eficiência no ganho de peso por ração consumida.

em reunião com o empresário, colocou a cidade 
à disposição para receber delegações africanas 
nas Olimpíadas 2016. 

Boas vindas aos docentes Rafael do Nasci-
mento Souza Brasil (História) e Magali Fonseca 
de Castro Lima (Física). 

GENTE NOVA

CPA RECEBE INVESTIMENTOS

Prezados leitores,

Na 35ª edição do nosso Informativo, te-
mos a felicidade de registrar, mais uma vez, 
nossos resultados como uma instituição de 
ensino pública e de qualidade. Destacamos 
o desempenho dos nossos estudantes no 
Enem 2011 (pág. 1); a cobertura de mais  uma 
EXPOCANP de sucesso (pág. 1) e o início 
das novas turmas dos cursos de Formação 
Inicial e Continuada do Programa Mulheres 
Mil – Educação, Cidadania e Desenvolvimen-
to Sustentável (pág. 3). 

Além disso, gostaríamos de informar que, 
entre tantas outras boas notícias, tivemos o 
início do funcionamento de nosso colegiado 
interno e a grande expectativa que estamos 
para concretização dos processos licitatórios 
para realização de inúmeras obras que pro-
porcionarão a infraestrutura necessária para 
melhoria dos cursos existentes e oferta de 
outros, em todos os níveis, com a responsa-
bilidade de que serão aprovados nas diferen-
tes instâncias em que serão avaliados. 

Por tudo isso, foi com muito orgulho que, 
mais uma vez representei, acompanhado das 
Diretoras Professoras Cristiane e Shaiene, o 
campus Nilo Peçanha – Pinheiral do Institu-
to Federal do Rio de Janeiro, uma instituição 
centenária e com um futuro cada vez mais 
promissor, na 36ª edição da Reunião dos Di-
rigentes das Instituições Federais de Educa-
ção Profissional e Tecnológica (REDITEC), 
em Petrolina – PE (página 4). 

Enfim, desejando a todos uma boa leitura 
desta edição de nosso informativo, deseja-
mos também um Feliz Natal e um Ano Novo 
de muitas conquistas e realizações. 

Um abraço,
Carlos Eduardo Gabriel Menezes.



“AGRICOLINOS” 
SÃO DESTAQUES NA OBAP
Formada pelos estudantes Guilherme Gui-

marães Kronemberger, Matheus Souza Mene-
zes e Igor Luís da Silva Novo (turma 312), a 
equipe “Agricolinos” sob a orientação da Pro-
fessora Shaiene Costa Moreno, conquistou o 
13º lugar na 2ª Olimpíada Brasileira de Agrope-
cuária (OBAP).

A equipe participou de testes de perguntas 
e respostas e, com base no tema inovação e 
negócio, apresentou o projeto de uma trans-
plantadora manual de mudas de olerícolas, 
produzida com materiais recicláveis. A proposta 
tem como objetivo otimizar a produção. Com o 
equipamento, o produtor poderá distribuir várias 
sementes equidistantes em uma aplicação.

Realizada pelo Instituto Federal de Minas 
Gerais, a OBAP contou com a participação de 
mais de 360 equipes e premiou as 15 melho-
res. A competição teve 4 fases, sendo 3 fases 
virtuais e 1 fase presencial. A fase presencial 
aconteceu no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSUL-
DEMINAS) – Campus Muzambinho, no mês de 

O CANP sediou a aula inaugural dos cursos 
de Formação Inicial e Continuada do Programa 
Mulheres Mil – Educação, Cidadania e Desenvol-
vimento Sustentável dos campi Pinheiral, Volta 
Redonda e Engenheiro Paulo de Frontin, no dia 
28 de novembro.

A solenidade marcou o início dos cursos de 
Panificação, Camareira e Cuidador de Idosos 
(campus Pinheiral), Cuidador Infantil (campus 
Volta Redonda), Auxiliar em Meios de Hospeda-
gem e Artesão em Bordado à Mão (campus En-
genheiro Paulo de Frotin). 

A primeira aula dos cursos foi ministrada pela 
Presidente da Comissão de Direitos das Mulhe-
res da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), a Deputada Estadual Inês Pan-
deló. O tema apresentado foi “A importância da 
Mulher no desenvolvimento da sociedade”.

A dona de casa, Vera Lúcia Ribeiro da Silva,  
aluna do curso de Cuidador de Idosos no campus 
Pinheiral. Atenta às demandas do mercado frisa a 
necessidade do profissional no contexto de uma 
sociedade que tem envelhecido. “Vi em uma re-
portagem que dizia que vai haver mais idosos do 
que jovens”.

A solenidade contou com a presença do Pró-

-reitor de Extensão, Professor Rafael Almada; 
a Pró-Reitora Adjunta de Extensão, Professora 
Alessandra Ciambarella Paulon, o Diretor Geral 
do campus Pinheiral, Professor Carlos Eduar-
do Gabriel Menezes; o Diretor Geral do campus 
Engenheiro Paulo de Frontin, Professor Rodney 
Albuquerque; a Diretora de Extensão, Pesquisa 
e Pós-Graduação e Inovação do campus Volta 
Redonda, Professora Márcia Amira; a Diretora 
de Paracambi, Professora Cristiane Henriques. 
Também estiveram presentes na solenidade re-
presentações governamentais dos municípios 
participantes do programa.

O IFRJ já atendeu 300 mulheres com a ofer-
ta dos cursos de formação inicial, por meio do 
Programa Mulheres Mil. A expectativa é que, até 
2013, 700 mulheres sejam beneficiadas pelo pro-
grama no Instituto.

O Programa Mulheres Mil - Educação, Cidada-
nia e Desenvolvimento Sustentável é uma ação 
do governo federal que pretende capacitar mulhe-
res em situação de vulnerabilidade social de todo 
o Brasil. Apresenta como premissa desenvolver 
ações de inserção no mundo do trabalho, estimu-
lando o empreendedorismo, as formas associati-
vas solidárias e a empregabilidade.

Estudantes da Escola Rosa Conceição Guedes, do 
bairro Parque Maíra, abriram a solenidade com uma 
apresentação musical.

Em novembro, recebemos a visita de repre-
sentantes do Ministério da Educação para avalia-
ção do desenvolvimento do Programa Mulheres 
Mil – Educação, Cidadania e Desenvolvimento 
Sustentável e do programa Certificação Profissio-
nal e Formação Inicial e Continuada (Certific). 

Os avaliadores do Programa Mulheres Mil visi-
taram o bairro Parque Maíra, onde reside a maior 
parte das alunas concluintes do curso de salga-
deira, e in loco coletaram dados sobre o sucesso 
do programa no campus, por meio dos relatos po-
sitivos das ex-alunas. O baixo índice de evasão 
também chamou a atenção da equipe, de 100 
participantes, houve a desistência de apenas15 
alunas.

Em relação à avaliação do Certific, foi elabo-
rado junto à equipe do programa no campus um 
cronograma de atividades a serem cumpridas. 

AVALIAÇÃO DO MEC

CANP SEDIA AULA INAUGURAL DO PROGRAMA MULHERES MIL NO IFRJ



O engenheiro ambiental, Luiz Fe-
lipe Machado de Sant’anna Neto, 
conquistou a segunda colocação 
no Campeonato brasileiro de Field, 
organizado pela Confederação Bra-
sileira de Tiro com Arco. A competi-
ção aconteceu em Maricá (RJ), no 
mês de outubro, em meio à mata. Há 
quem diga, que tudo aconteceu, ao 
estilo “Robin Hood”, a foto acima ilus-
tra a afirmação. Parabéns, ao atleta.

Ao estilo “Robin Hood”

O tamanho de uma tilápia foi 
destaque na venda de peixe vivo 
durante a edição de novembro da 
Feira de Produtos Agroecológicos. 
Os 3 quilos e 420 gramas chama-
ram a atenção do público habituado 
a comprar tilápias pelo peso médio 
de 1kg. A funcionária do Posto de 
Vendas, Michele Fonseca, arrema-
tou a grande tilápia. 

Segundo o Professor e Médico 

UMA TILÁPIA DE PESO

Representantes da Rede Fede-
ral de Educação Profissional e Tec-
nológica reuniram-se para discutir 
desafios e perspectivas da edu-
cação profissional no Brasil. A 36ª 
edição da Reunião dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Edu-
cação Profissional e Tecnológica 
(REDITEC), que aconteceu no Ins-
tituto Federal do Sertão Pernambu-
cano (IFSertão-PE), em outubro.

A Direção do CANP esteve pre-
sente no encontro com a represen-
tação do Diretor Geral Carlos Edu-
ardo Gabriel Menezes, da Diretora 
de Ensino Cristiane Melo Silva Oli-
veira e da Diretora de  Extensão, 
Pesquisa e Inovação Shaiene Cos-
ta Moreno.

Segundo o Diretor Geral, Carlos 
Eduardo, o REDITEC é sempre um 
importante momento para conta-
tos e trocas de experiências com 
representantes da SETEC (Secre-
taria de Educação Profissional e 
Tecnológica) e dirigentes de outras 
instituições da Rede Federal de 
Ensino Técnico e Tecnológico.

Estudantes do curso técnico em 
Lazer desenvolveram aula prática 
e social durante o encontro pre-
sencial de educação a distância 
no CANP, no dia 24 de novembro. 
Alunos e professores visitaram o 
Recanto dos Velhinhos Francisco 
Gonçalves Barbosa, em Pinheiral 
e realizaram uma atividade prática 
de recreação, que foi concluída 
com um baile. Além da atividade, 
os envolvidos se mobilizaram para 

levar doações para a entidade. 
Também foi destaque no en-

contro presencial do mês de no-
vembro, a atividade multidiscipli-
nar de Cultura e Lazer, Espanhol 
e História do Lazer. Um jogo da 
memória com base em conceitos 
das disciplinas foi produzido com 
o objetivo de revisar o conteúdo 
do período e exemplificar a prática 
profissional.

Estudantes do curso de Economia 
Doméstica da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) es-
tiveram em visita técnica ao CANP, 
em novembro. Durante 10 anos 
(1966 - 1976), o CANP ofereceu o 
curso técnico em Economia Domés-
tica e conserva na  UEP de Agroin-
dústria parte do conteúdo do curso: o 
processamentos de alimentos. 

Veterinário, Ivanovites, o peixe pode 
ter escapado de outras pescarias do 
tanque e, consequentemente, pas-
sou por um período de crescimento 
maior do que as demais.

RECEBEMOS VISITA
O Coordenador de Integração 

Escola Empresa do CANP, Paulo 
Roberto da Silva, acompanhado dos 
servidores e ex-alunos, Almir Ferrei-
ra e Thaísa de Oliveira, participaram 
da cerimônia de lançamento do Pro-
grama Institucional de Aproximação 
de Ex-alunos do IFRJ. A solenidade 
aconteceu no dia 22 de novembro, 
no Rio de Janeiro. O Programa tem 
o objetivo de  reaproximar o ex-
-aluno à instituição e acompanhar a 
trajetória pessoal e profissional dos 
egressos, após a conclusão do cur-
so. Está disponível no site do IFRJ 
www.ifrj.edu.br/proex no link ex-alu-
nos, um formulário para levantamen-
to desses dados.

INTERCÂMBIO DE 
EXPERIÊNCIAS

IFRJ LANÇA PROGRAMA
DE  APROXIMAÇÃO DE

EX-ALUNOS
ATIVIDADES PRÁTICAS 
MARCAM ENCONTRO 

PRESENCIAL

NEAD PARTICIPA DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL

A apresentação dos trabalhos 
“Formação Inicial e Continuada de 
Tutores no Núcleo de Educação a 
Distância do IFRJ” e “Estágio Cur-
ricular Supervisionado no NEaD 
- campus Nilo Peçanha- Pinhei-
ral/IFRJ: organização, desafios e 
possibilidades” representou a edu-
cação à distância do IFRJ no I Se-
minário Internacional de Educação 
à Distância do Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte, que aconte-
ceu de 28 a 30 de novembro. 

Na foto, da esquerda para direita, as 
professoras Aline Amorim, Ana Luíza de 
Oliveira e Clara Regina Agostini Oliveira.


