
II Jogos Intercampi do IFRJ

O Campus Nilo Peçanha – Pinheiral rece-
beu a visita da Reitoria Itinerante no dia 18 de 
junho. O encontro com a comunidade acadêmica 
de Pinheiral foi uma oportunidade de debater os 
problemas e as demandas do Campus com os 
representantes da Reitoria.

Além do reitor, Paulo Assis, estiveram presen-
tes no encontro os pró-reitores Ana Beja (Proex), 
Hudson Silva (Prograd), Marcelo Sayão (Proet), 

Reitoria Itinerante chega a Pinheiral
Miguel Terra (Proad) e Mira Wengert (Proppi). Os 
diretores Marcos Freitag (DIEx), Fábio Macedo 
(DGTI), Carlos Victor de Oliveira (DGA) e Flávia 
Souza (DGP) também participaram do encontro

O encontro foi a segunda edição de uma série 
de visitas que a Reitoria fará a todos os campi do 
IFRJ. A ação tem também o objetivo de apresen-
tar as ações da gestão, que completou um ano 
em maio. 

O Campus Nilo Peçanha – Pinheiral rece-
beu mais de mil pessoas na segunda edição 
dos Jogos Intercampi do IFRJ, realizada nos 
dias 21 e 27 de junho. O campeonato reuniu 
estudantes e servidores de nove campi do ins-
tituto para a disputa de seis modalidades es-
portivas: voleibol de quadra, voleibol de areia, 
xadrez, futebol society, tênis de mesa e han-
debol.

Os visitantes se surpreenderam com o ta-
manho e a beleza do Campus. “É a primeira 
vez que venho ao Campus e tenho que admitir: 
que lugar lindo!”, declarou o aluno do Campus 
Duque de Caxias, Walter Araújo. Já a aluna do 
Campus Realengo, Larissa de Melo, destacou: 
“Tudo bem cuidado e preservado.” Ela, ainda, 
complementou: “Fica bem mais fácil sair de 
casa no final de semana para visitar um lugar 
lindo como esse”.

Os organizadores do evento afirmaram que 
o Campus Pinheiral foi escolhido pela segunda 
vez como sede do campeonato devido à sua 
infraestrutura para torneios esportivos, em que 
se destacam: campo de futebol oficial, qua-
dra poliesportiva oficial, quadra poliesportiva 
e quadra para vôlei de areia. “É uma estrutu-
ra física que nenhum outro Campus do IFRJ 
apresenta”, afirmou o Coordenador de Ações 
Esportivas do IFRJ, Edson Santos.

A Coordenadora de Esportes do Campus Pi-
nheiral, a Professora Gabriela Souza, avaliou a 
importância de sediar o campeonato: “Ficamos 
prestigiados de ser sede do Intercampi desde 
sua primeira edição. É uma oportunidade de 
mostrarmos o trabalho desenvolvido no Campus, 
por todos os setores, desde os serviços gerais 
até a alimentação”. A professora agradeceu ao 
trabalho da Direção Administrativa e dos servido-
res terceirizados do Campus para a realização do 
campeonato.

O aluno do Campus Pinheiral, Johnnatan Por-
tes, destacou a integração entre os campi duran-
te o torneio: “Apesar da competitividade, todos se 
respeitaram durante os jogos e torceram juntos.” 
Ele, também, afirmou: “O torneio é uma oportu-
nidade de nós conhecermos outras realidades e 
crescermos com isso”.

O II Jogos Intercampi do IFRJ é uma iniciativa 
da Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ (PROEX) e 
das direções-gerais dos campi, articulada entre 
as coordenações de Extensão e os servidores da 
área de Educação Física, organizados em uma 
Comissão Técnica-Organizadora com compe-
tências específicas para a execução do evento. 
A realização do torneio contou, também, com o 
apoio do Reitor do IFRJ, Paulo Roberto de Assis 
Passos. 

Os campeões de Pinheiral

Futebol society feminino 

Voleibol de areia

Voleibol de quadra voleibol

O Professor Antonio Carlos Luciano foi cam-
peão na modalidade tênis de mesa - categoria 
graduação de ensino e servidores.



Greici Sousa
Jornalista

Parabéns aos integrantes da equipe "Os Ilu-
minattis" — composta pelos estudantes Mariana 
Cesar de Carvalho Souza, Daiane Xavier Silvé-
rio e Mateus Carvalho de Almeida da turma MA 
304 — pelo desempenho na Sétima Olimpíada 
Nacional em História do Brasil, realizada de 4 de 
maio a 11 de junho. A equipe representante do 
Campus Nilo Peçanha - Pinheiral chegou à se-
mifinal da competição que contou em sua fase 
inicial com mais de 10 mil equipes de todo o Bra-
sil. O professor orientador da equipe, João Car-
los Filho, destacou, também, a alegria do grupo. 
“O desempenho da equipe foi maravilhoso e foi 
emocionante assistir à felicidade do grupo em 
cada vitória  e em cada etapa.”

Para o Professor João, a olimpíada é uma ma-
neira diferente de se aprender e estudar História. 
Ele complementou, ainda: “A minha motivação 
maior é mostrar que História pode ser muito mais 
do que falatório de professor em sala de aula.” O 
professor explicou que as olimpíadas envolvem 
questões que exigem reflexão, crítica de docu-
mentos, interpretação de texto e imagens, capa-
cidade de conectar dados e lançar hipóteses. E 

ele finaliza: “Ou seja, exige um exercício de com-
preensão da História como ciência. Um exercício 
de historiador.”

A Olimpíada Nacional em História do Brasil 
acontece anualmente. As inscrições são aber-
tas, geralmente, no mês de fevereiro, e as fases 
de disputas são realizadas entre maio e junho. 
Procure seu professor de História, prepare-se e 
participe.

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Específicas (NAPNE) realizou, 
no dia 23 de junho, o I Fórum de Educação 
para Todos do IFRJ – Campus Nilo Peçanha 
- Pinheiral. O evento reuniu profissionais da 
educação, estudantes e interessados no tema 
educação inclusiva para um debate acerca das 
metas do Plano Nacional de Educação (PNE). A 
realização do fórum teve o apoio da Federação 
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais do estado do Rio de Janeiro (FEAPAES - 
RJ) e a Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi (FENAPESTALOZZI).

A professora da APAE - Pinheiral, Maria 
Aparecida Messias, destacou a importância do 
debate sobre a inclusão social: “Atentar para 
questões ligadas à inclusão social garante que 
o direito de todos irem e virem, a qualquer mo-
mento, sejam atendidos.” A pedagoga da APAE 
de Pinheiral, Simone Motta elogiou a iniciativa: 
“O fórum superou as minhas expectativas. As 
palestras e as mesas-redondas foram bastan-
tes esclarecedoras.”

A professora da APAE - Pinheiral, Maria 
Aparecida Messias, destacou a importância do 
debate sobre a inclusão social: “Atentar para 
questões ligadas à inclusão social garante que 
o direito de todos irem e virem, a qualquer mo-
mento, sejam atendidos.” A pedagoga da APAE 
de Pinheiral, Simone Motta elogiou a iniciativa: 
“O fórum superou as minhas expectativas. Pa-
lestras e mesas-redondas bastante esclarece-
doras.” 

Na foto, a professora Sabrina Almeida — respon-
sável pela promoção do fórum e coordenadora do 
NAPNE – Pinheiral — na abertura do evento.

NAPNE promove I Fórum de Educação para Todos

Os destaques do CANP na Olimpíada Nacional em História do Brasil 

Parabéns!
Parabéns aos estudantes Luiz Felipe da Silva 

Souto (TA 302), Mariana Pereira Brandão (MA 
303) e Yasmim Teixeira Gonçalves (TA 302) pelo 
desempenho na 10ª Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Públicas (OBMEP 2014). 
No dia 22 de junho, o Diretor de Ensino do Cam-
pus, o Professor Marcelo Castro, e a Professora 
Keitilane Sany da Silveira, entregaram os certifi-
cados de menção honrosa aos estudantes. Os 
certificados foram conferidos pelo Instituto Na-
cional de Matemática Pura e Aplicada, pelo Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo 
Ministério da Educação

Caro leitor,

Seja bem-vindo à leitura da 49ª edição do 
Informativo do Campus Nilo Peçanha – Pi-
nheiral. Nesta edição, exibimos, com orgulho, 
em primeira página, os nossos campeões do 
II Jogos Intercampi do IFRJ.

Destaca-se, também, nesta edição, a par-
ticipação de alunos e servidores na IX Jor-
nada Institucional de Iniciação Científica e 
Tecnológica (JIT) e no IV Fórum de Inovação, 
Tecnologia e Educação, página 3. 

Enfim, são muitas notícias boas, confira a 
edição completa.

Boa leitura.



CANP na IX JIT e no IV Fórum de Inovação, Tecnologia e Educação
Servidores e estudantes apresentaram o po-

tencial científico e de pesquisa do Campus Nilo 
Peçanha – Pinheiral na IX Jornada Institucional 
de Iniciação Científica e Tecnológica (JIT) e no IV 
Fórum de Inovação, Tecnologia e Educação. Os 
eventos aconteceram nos dias 24 e 25 de junho, 
no Campus São Gonçalo. Os representantes de 

A proposta do projeto “Jogo de Estimulação 
Visual” foi o desenvolvimento de um software 
educativo — direcionado a crianças de 10 a 12 
anos que possuam baixa visão — que visa à 
estimulação do aprendizado de vocábulos do 
idioma Inglês. O projeto, sob a orientação do 
Professor Cilmar Santos de Castro, teve entre 
os autores as estudantes bolsistas do curso 
técnico em Informática, Alessandra Amorim 
Alves e Maria Clara Gonçalves Rodrigues Al-
mico.

O protótipo do software foi produzido na 
forma de jogo da memória com características 
customizadas para o público. O produto utilizou 
conceitos pertinentes à acessibilidade, cogni-
ção e de interface com estímulos multimodais 
(imagens e com sons em inglês e português) 
para reforço do vocabulário.

A motivação inicial para a realização do pro-
jeto partiu da vivência da estudante bolsista 
do projeto, Maria Clara. Ela tem familiares que 

Conheça mais sobre o projeto “Jogo de Estimulação Visual”, 
um dos trabalhos do CANP apresentados na jornada.

possuem necessidades especiais e observou 
a pequena oferta de objetos de aprendizagem 
concebidos especificamente para o público que 
possuem baixa visão. 

Os autores do projeto afirmaram que a aná-
lise dos resultados do software indicou que o 
produto pode ser utilizado para a estimulação 
do aprendizado de diversos conteúdos que en-
volva a associação de conceitos para crianças 
de 10 a 12 anos que possuam baixa visão. “O 
desdobramento final apontou para a possibili-
dade de continuidade da evolução do produto 
informático desenvolvido para ampliar suas 
funcionalidades e o leque de conteúdos disci-
plinares abordados,” afirmou o coordenador do 
projeto, Professor Cilmar de Castro.

A primeira versão do software foi apresenta-
da na edição de 2014 da Exposição Acadêmica 
do Campus Nilo Peçanha – Pinheiral. O projeto 
é fomentado pelo Programa Institucional de Ini-
ciação Científica e Tecnológica (PIBICT).

O nosso agradecimento especial à equipe de 
colaboradores do restaurante do Campus: Lucia-
no José Barreto Pereira, Sebastião Raimundo da 
Silva, Jovelina Ramos Meireles, José Maria de 
Souza Junior, Luís Sérgio de França, José Car-
los da Silva, Tânia Regina Perosini Medici, Maria 
Aparecida Matheus Lacerda, Adriana de Souza, 
Rosemary Fátima Almeida da Silva, Sander Ro-
drigues, Kaique de Deus Silva e Fabiano Correa 
de Arotides. 

A equipe trabalha vigorosamente para garan-
tir as refeições diárias a servidores e alunos do 
Campus. Afinal, são em média 750 refeições diá-
rias (Desjejum: 100, Almoço: 500 e Jantar: 150), 
além dos lanches preparados para os alunos do 
alojamento.

Na expectativa da finalização das obras das 
novas instalações do restaurante, a equipe tra-
balha hoje em um espaço adaptado e com mui-
tas dificuldades. O nutricionista Luciano Pereira, 
afirma, também, que o número de colaboradores 
é insuficiente e um planejamento está sendo rea-
lizado para suprir essa deficiência.

Parabéns a toda a equipe do restaurante do 
Campus pelo empenho.

Parabéns à equipe do restaurante! 

O CANP, em mais um investimento de infraes-
trutura, se prepara para seu projeto de expansão: 
a obra de construção de dois blocos de salas de 
aula e laboratórios. A proposta da obra prevê que 
o prédio terá uma área total de 3240 m², sendo 
essa área dividida em térreo e dois pavimentos. 
Os dois blocos serão interligados por uma rampa 
de acesso. A previsão é que o novo prédio abri-
gue também os cursos superiores do campus, 
que, no momento, estão em fase de estudo de 
viabilidade e implantação.

Pinheiral, um total de 55 pessoas, apresentaram 
12 trabalhos de diversas áreas do conhecimento. 
A Coordenadora de Pesquisa do Campus, Pro-
fessora Cristiana Couto, afirmou que a jornada 
foi uma oportunidade para divulgar os trabalhos 
desenvolvidos no Campus e incentivar os alunos 
a se desenvolverem na carreira científica.

Novo Prédio

Parabéns aos autores do trabalho “Caracterização da vegetação de fragmentos florestais, Pinhei-
ral/RJ” pela premiação na IX JIT / IV FÓRUM ITE – 2015.  Autores: Isabela Bandeira Trece, Mateus 
Carvalho de Almeida, Letícia Oliveira Barros, Pedro W. F. R. Wigand, Rodrigo Pinto da Silva, Gui-
lherme Carmo, Pablo Hugo Alves Figueiredo, Thiago Andrade Bernini, Almir Ferreira e Carla de S. 
Lima e Cristiana do Couto Miranda.



Estudantes do Curso Técnico em Agropecuária, turmas 201 e 202, estiveram em visita técnica a 
granjas de frangos de corte e fábrica de rações nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, no dia 
1º de junho. A visita contemplou temas como o manejo, nutrição e sanidade avícola. No mesmo dia, 
os estudantes participaram de uma palestra sobre avicultura de precisão. O Professor Marcos Fábio 
Lima, responsável pela visita e professor da disciplina Produção Animal / Avicultura, afirmou que a 
visita foi realizada com o objetivo de concluir o módulo da matéria. Ele revelou, ainda, que pretende 
realizar uma visita técnica ao fim de cada módulo.

Integrantes do projeto de extensão “Implanta-
ção de Empreendimento Solidário junto às egres-
sas do programa Mulheres Mil do IFRJ/CANP” e 
estudantes do Curso Técnico em Agroindústria 
– PROEJA mergulharam em uma aventura de 
diferentes culturas, conhecimentos, tecnologias 
e muito mais no III Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, realizado entre os 
dias 26 e 29 de maio, em Recife, Pernambuco.

O grupo partiu de Pinheiral deixando os fami-
liares orgulhosos, afinal, eles iriam representar 
uma instituição federal em um evento que reúne 
pessoas do mundo todo. A estudante Camila de 
Andrade Pacifico, do curso técnico em Agroin-
dústria, afirmou: “A reação de meus familiares 
com a notícia da minha participação no fórum foi 
de muita felicidade e orgulho”. Para a estudante, 
a oportunidade demonstrou aos seus familiares 
que a educação abre portas para o mundo do co-
nhecimento, crescimento e sucesso.

A missão do grupo no evento foi representar 
o Campus em duas atividades autogestionadas, 
uma delas inserida na Feira de Economia Soli-

dária – Modalidade mostra e outra na Feira Gas-
tronômica - modalidade Oficinas Gastronômicas. 
Além disso, o grupo participou de palestras, apre-
sentou trabalhos em pôsteres, participou de ativi-
dades culturais e conheceu o trabalho desenvol-
vido por diversas instituições de outras regiões 
do Brasil e do mundo.

Para a estudante Imaculada Aparecida Mayer, 
a experiência no fórum foi positiva: “É fantástico 
poder conhecer a diversidade do Brasil, trocar ex-
periências com novas culturas”. Ela acrescentou, 
ainda, em relação à realização das atividades: 
“Me senti orgulhosa, valorizada e respeitada”.

A professora Julia Santoro é coordenadora do 
projeto “Implantação de Empreendimento Solidá-
rio junto às egressas do programa Mulheres Mil 
do IFRJ/CANP” e acompanhou o grupo. Ela res-
saltou que participar deste evento com as egres-
sas do programa foi uma experiência rica, pois a 
iniciativa influencia a autoestima dessas mulhe-
res e, ainda, proporciona visibilidade ao projeto. 

Destaca-se, também, a participação do egres-
so do Curso Técnico em Agroindústria, Michel 
Rodrigues da Silva que apresentou, em pôster, 
o trabalho intitulado: “Avaliação microbiológica 
e caracterização sensorial de picolé sabor café 
com propriedade probiótica”, que tem a orienta-
ção da Professora Alcilúcia Oliveira.

Representaram, ainda, o Campus Nilo Peça-
nha – Pinheiral no III Fórum Mundial de Educa-
ção Profissional e Tecnológica: o Diretor Geral, 
Reginaldo Ribeiro Soares, a Coordenadora Ge-
ral de Desenvolvimento de Ensino, Josefina de 
Carvalho Gonçalves, o Coordenador de Ensino 
Médio, Ricardo Tadeu, as pedagogas Fabíola Le-
onor de Paula e Clara Regina Agostini Oliveira e 
o Professor Cilmar Santos de Castro. 

Conselho de classe: ensaios para uma prática 
emancipadora
Autoras: Nelma Bernardes Vieira, Clara Regina 
Agostini Oliveira, Fabíola Leonor de Paula Ra-
mos e Roberta Brasilino Barbosa

Projeto professor conselheiro de turma: espaço 
para a ação integrada entre pedagogos e profes-
sores 
Autoras: Fabíola Leonor de Paula Ramos, Clara 
Regina Agostini Oliveira, Nelma Bernardes Vieira 
e Roberta Brasilino Barbosa

Objetos de aprendizagem no cotidiano escolar – 
limites e possibilidades para sua utilização
Autora: Clara Regina Agostini Oliveira
Licenciatura em Computação: Perspectiva, 
Emergência e Formação 
Autor: Cilmar Castro 

Representantes do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST) — sede Ro-
seli Nunes, em Piraí — estiveram no Campus 
para conhecer as instalações da instituição e 
discutir sobre a realização de parcerias. A visita 
aconteceu no dia 11 de junho e foi motivada 
pelo contato realizado pelas Professoras Élida 
da Conceição Jorge e Julia Santoro. 

A Professora Élida revelou que a parceria 
com o movimento é uma importante ferramen-
ta para o trabalho de extensão rural. Élida ex-
plicou, ainda, que se pretende, por meio dessa 
parceria, a realização de cursos na sede do 
movimento e no Campus, com o objetivo de 
promover a troca de conhecimento entre os 
alunos, servidores e as famílias que integram 
o movimento, em Piraí. 

Os seguintes representantes do Campus 
Pinheiral recepcionaram os visitantes em dife-
rentes momentos: os professores Élida Jorge, 
Elisabete Barbosa, Eliana dos Santos, Cláudio 
Luís, os servidores Almir Ferreira, José Rober-
to Lima, Érika Arruda, Shirley Paschoal, Maria  
das Graça Dias e a estudante estagiária da 
UEP de Produção de Mudas, Thaís Barbosa 
Ferreira Sant’anna.

Os setores visitados foram as seguintes 
unidades educativas de produção: Produção 
de Mudas, Fruticultura e Agroindústria.

Avicultura é tema de visita técnica

CANP no III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
Outros trabalhos apresentados no fórum:

Parcerias: CANP e MST


