
A quinta edição do Encontro de Ex-alunos 
do CANP reuniu muitas histórias, saudades e 
amigos no dia 13 de julho. Várias gerações de 
egressos das décadas de 1940 a 2000 do antigo 
Colégio Agrícola Nilo Peçanha e então Campus 
Nilo Peçanha – Pinheiral do IFRJ estiveram pre-
sentes. A organização do encontro estima que 
1000 pessoas compareceram ao evento, entre 
ex-alunos e familiares, de diferentes regiões do 
Brasil.

Emoção e carinho pela instituição marcaram 
o encontro. Em depoimentos, muitos frisaram a 
formação humana que conquistaram nos tem-
pos de estudante na instituição e aprendizados 
como a solidariedade, a independência, a im-
portância do trabalho e o valor da amizade.

Para o ex-aluno da década de 70, José Ri-
cardo Ribeiro, a reunião de amigos do tempo de 

estudante é rejuvenescedor. Sentimento com-
partilhado entre muitos dos presentes que in-
dependentes da idade tornaram-se jovens para 
reviver os tempos de estudante.

Os egressos de anos mais recentes já es-
peculam o reencontro com amigos nas edições 
seguintes do evento. “Deve ser legal, o reencon-
tro com amigos daqui a uns 10 anos,” declarou 
Karina Nogueira, formada em 2012.

O evento teve em sua mesa de abertura a 
presença do Pró-reitor de Extensão, Professor 
Rafael Almada, representando o Reitor do IFRJ, 
Fernando Gusmão; o Prefeito do município, 
José Arimathéa; do Diretor Geral do CANP, Pro-
fessor Carlos Eduardo e da Diretora de Exten-
são, Pesquisa e Inovação do CANP, Professora 
Shaiene Moreno. 

Durante o V Encontro de Ex-alunos do CANP, 
o Prefeito José Arimathéa, assinou o decreto que 
dispôs sobre a imunização da árvore Caesalpinea 
férrea (Pau-Ferro), localizada próxima ao pavi-
lhão 1 de salas de aulas. A árvore faz parte da 

Uma árvore cheia de histórias

Na foto, ex-alunas do curso de Economia Domés-
tica e o ex-diretor e professor aposentado, Heral-
do Bichara. O  encontro teve também a presença 
dos professores aposentados, Áurea Neire de 
Araújo, Antônio Leite de Barros (Café), Luiz Hen-
rique Oliveira Cortat (Profeta) e Francisco de As-
sis Pimentel (Itaperuna)

“Hoje, olho o passado e sei que se não trabalhei 
com o plantio, existem outras formas de cultivo 
como a ética, o amor ao próximo e também os so-
nhos transformados em realidade,” Senhor Duque 
em seu discurso.

O professor e ex-aluno, Paulo Machado Bitten-
court, o Paulão (à direita), também foi um dos ho-
menageados do dia. Após 33 anos de trabalho, 
ele está em processo de aposentadoria.

O ex-aluno mais antigo presente foi homena-
geado, José Duque, estudante de 1945.

Reunião de Histórias e Encontro de Gerações
V Encontro de Ex-alunos do CANP é marcado pela presença de estudantes da década de 

1940 a 2000 com muitas histórias para contar

história de centenas de ex-alunos do CANP. Há 
relatos de que ela foi testemunha de choros, gar-
galhadas, amores, colas, despedidas e momen-
tos de estudo. Estima-se que a árvore tenha mais 
de 70 anos.



Professor Carlos Eduardo 
Gabriel Menezes

Diretor Geral

Prezados leitores,

 Dedicamos este editorial ao suces-
so do V Encontro de Ex-alunos do CANP. 
Foi muito bom, mais uma vez, presenciar e 
viver a alegria do reencontro de amigos, que 
na verdade tornaram-se membros de uma 
família constituída em tempos de estudan-
tes no nosso querido CANP.

 Acreditamos que a reunião de um 
público de cerca de mil pessoas em um 
encontro de egressos demonstram como o 
CANP é uma instituição de ensino, de fato, 
muito especial. A passagem por aqui como 
aluno é algo que marcou de forma significa-
tiva nossas vidas. 

Aproveitamos a oportunidade para agra-
decer e parabenizar a toda equipe organiza-
dora do V Encontro de Ex-alunos do CANP. 
Temos a certeza de que todo o árduo tra-
balho, para tornar o planejamento deste en-
contro realidade, valeu a pena.

Dessa forma, convidamos você para 
a leitura da matéria de capa a respeito do 
nosso Encontro de Ex-alunos. Confiram 
também nesta edição a matéria de cober-
tura do Arraiá do CANP 2013, que também, 
com sua forma muito peculiar, foi, mais uma 
vez, um grande sucesso. Tudo isso e muito 
mais à sua disposição.

Boa leitura e um grande abraço!

A participação em projetos de pesquisa é, 
sempre, uma oportunidade de aprendizado, ex-
periência acadêmica e profissional. O estudan-
te envolvido em um trabalho de pesquisa tem a 
oportunidade de aplicar conceitos teóricos, exer-
cer atividades de planejamento, análise crítica e 
trabalho em equipe.

Para o egresso do CANP, Guilherme de Souza 
Alves, a experiência em um projeto de iniciação 
científica no Ensino Médio foi o trampolim para a 
conquista de uma vaga no Programa Ciência Sem 
Fronteiras.

— Se fui escolhido para participar do Progra-
ma Ciência Sem Fronteiras, devo agradecer ao 
professor Antônio Passos Portilho por ter   me 
dado a oportunidade de participar de um projeto 
de pesquisa. Em virtude disso, fiquei na frente de 
outros candidatos para pleitear a vaga – declarou 
Guilherme.

O estudante Guilherme foi aluno bolsista do 
projeto de pesquisa “Organização, análise e di-
vulgação dos dados processados pela estação 
meteorológica do Campus Nilo Peçanha”, sob a 
orientação do Professor Antônio Passos Portilho. 

Ele se formou em 2010 no Curso Técnico em 
Agropecuária no CANP. Em 2011, seguiu para a 
graduação em Química - Bacharelado na Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF). E em 2013, ini-

ciou sua graduação sanduíche na The University 
of Queensland, na Austrália, por meio do Pro-
grama Ciência sem Fronteiras.

 Para o Professor Portilho, o sucesso de 
Guilherme é uma realização profissional. “Tal-
vez, seja a maior satisfação obtida na profissão. 
Principalmente, neste caso do Guilherme que 
foi meu aluno durante os três anos do Ensino 
Médio, bolsista por dois anos do projeto Jovens 
Talentos (IFRJ/CECIERJ/ FAPERJ) e parceiro 
na produção de artigo publicado em revista do 
Instituto Federal do Sul de Minas. Além disto, a 
maior de todas as satisfações é verificar que ele 
hoje caminha com suas próprias pernas,” decla-
rou Portilho.

Estudantes do terceiro ano do Curso Téc-
nico em Agropecuária foram em visita técnica 
ao Instituto Federal do Sul de Minas – Campus 
Muzambinho, nos dias 26 e 27 de julho. O Co-
ordenador do Curso, Professor Marcelo Carazo 
Castro, o Professor Jeferson Batista da Silva e o 
Engenheiro Agrônomo,  Thiago Andrade Bernini, 
acompanharam os estudantes.

A proposta da visita foi apresentar aos estu-
dantes a cadeia produtiva de café e oportunizar 
o conhecimento e a aplicação de  equipamentos 
topográficos modernos. O Campus Muzambinho 
é um centro de excelência de produção de café.

Segundo o Professor Marcelo Castro, a visi-
ta permitiu aos estudantes uma oportunidade de 

ampliação de conhecimentos e o contato com 
realidades distintas da região em que o CANP 
se encontra.

O estudante Cristiano Lousada, da turma 
311, declarou que a visita proporcionou aos 
alunos estímulo para seguir carreira na área 
agropecuária. Incentivo provocado pela discus-
são sobre o mercado de trabalho, apresentada 
durante a visita por profissionais do IF Sul de 
Minas, e pelo contato com uma região com vo-
cação agropecuária. Cristiano destacou que a 
visita foi importante aos estudantes do terceiro 
ano que estão em processo de escolha de car-
reira profissional e acadêmica.

Egresso do CANP participa do 
Programa Ciência sem Fronteiras

"Numa sociedade com base no conhecimento, por definição é necessário que você seja
estudante a vida toda" - Tom Peters

Parabéns a todos os estudantes do CANP!
11 de Agosto - Dia do Estudante

Visita Técnica ao IF Sul de Minas 



O Informativo deseja boas vindas às novas 
professoras Viviane Espírito Santo Rodrigues  
(Geografia e Geomorfologia) e Gesiane Leone 
Castro (Música e Artes) que chegaram no mês de 
julho para reforçar a equipe. Nossas boas vindas 
também ao técnico em alimentos, Aloízio Lemos 
de Lima.

Segundo o Professor Antônio Carlos Luciano 
— o padre do casamento na roça —  o envolvi-
mento dos alunos na organização e participação 
do Arraiá é o que proporcionou o sucesso da fes-
ta.

Pedro Henrique da Cunha (turma TA 201), o 
Theló, revelou que dança quadrilha desde criança 
e diz ter sido uns dos mais animados da dança. 
Para Theló, o que mais chamou sua atenção foi 
o número de participantes. “Geralmente, quadri-
lha é menor, aqui foi bem grande.” E ele finaliza: 
“Todo mundo estava mexendo, mesmo aquele 
mais desengonçado.Foi bem animado.”

Os estudantes, sob o apoio de servidores 
docentes e técnico-administrativos, trabalharam 
na organização do evento, decoração e coorde-
nação das barraquinhas de comidas, bebidas e 
brincadeiras. A verba das vendas no Arraiá foi 
direcionada ao fundo de arrecadação das comis-
sões de formatura.

Membro da Comissão de Formatura da turma 
TA 201, Elio Costa Dias, revelou que a experiên-
cia na organização da festa lhe proporcionou o 
aprendizado do trabalho em equipe  com opiniões 
diferentes para um objetivo comum. 

Estudantes, servidores, familiares e amigos se 
reuniram para festa do “Arraiá do CANP 2013”, 
realizada no dia 03 de agosto. 

O clima era de alegria e de animação emba-
lado pela apresentação da quadrilha. Muita gente 
entrou na dança, 50 casais formaram a grande 
roda. Foram aproximadamente um mês de en-
saios para o grande baile. Destaque para os pro-
fessores Antônio Carlos Luciano, Juliana Tostes, 
e, também, para a servidora Fernanda Baleixo 
que participaram da quadrilha.

Parabéns a todos, aos alunos pelo engajamento e trabalho, aos servidores docentes e técnico-administrativos pela coordenação  e realiza-
ção do evento. O nosso agradecimento, em especial, aos professores Ingrid  Fonseca, Pablo da Cunha, Julieta Romeiro, Albertina da Silva, Lívia 
Puello e Morgana Leal, membros da equipe organizadora.  Ao Professor Manoel Henrique pelo apoio no som e à aluna Mariângela da 131 do 
Curso Técnico em Agroindústria pela locução da festa.  

O Professor Alex Moreira Fonseca apresen-
tou para a comunidade internacional o projeto 
“As potencialidades das hipermídias integradas 
online com realidade aumentada no ensino de 
genética” durante sua participação no Internatio-
nal Conference on Education and New Learning 
Technologies - EDULEARN13, em Barcelona na 
Espanha, no período de 01 a 03 de julho.

A EDULEARN13 é um fórum internacional 
que reúne projetos e discussões acerca das mais 
recentes inovações e resultados nas áreas de: 
Novas Tecnologias na Educação, e- learning e 
metodologias aplicadas à Educação e Pesquisa. 
A conferência contou com a presença de mais de 
700 participantes de 75 países.

O Professor Alex afirmou que o contato com 
realidade de diferentes países permitiu que pu-

desse visualizar o potencial científico do CANP. 
Ele revelou, ainda, que a experiência lhe propor-
cionou a apresentação de ideias e projetos que 
pretende pôr em prática em suas atividades no 
CANP.

Alex é mestrando em Ensino de Ciências e 
Matemática pela Universidade Federal de Itaju-
bá (UNIFEI) e a partir da linha de pesquisa em 
Tecnologias na Educação está em fase de desen-
volvimento de um programa de computador para 
aplicação em Ensino de Ciências.

A partir do 2º semestre de 2013, o projeto se-
guirá para a etapa experimental. Os estudantes 
do CANP conhecerão a 1ª e a 2ª Lei de Mendel 
com o auxílio do programa. O projeto tem a parce-
ria da Professora Carla de Souza Lima.

“As potencialidades das hipermídias integra-
das online com realidade aumentada no ensino 
de genética” apresenta como produto um labora-
tório virtual com mídias integradas on-line e Re-
alidade Aumentada* para o ensino de genética 
no Ensino Médio. 

O ambiente consiste em uma página web 
com hiperlinks com sete elementos visuais de 
genética em que cada elemento aponta para um 

botão no qual o aluno pode interagir por meio do 
mouse e seis recursos multimídia: um texto base 
do assunto, um vídeo explicativo, uma represen-
tação em 3D do elemento, uma narração com 
comentários do professor, um jogo em Realida-
de aumentada e uma página Web. 

*Realidade Aumentada (RA) é a integração 
de informações virtuais a visualizações do mun-
do real.

Entenda o Projeto

Professor apresenta projeto em fórum internacional

Arraiá do CANP 2013

Sugira uma pauta para o nosso Informativo – informativo.canp@ifrj.edu.br



Estudantes se classificam para a 2ª fase da 
Olimpíada de Matemática

Parabéns para, o agora mestre, 
Heider Franco, pela apresentação 
de sua dissertação de Mestrado 
em Agricultura Orgânica (Embrapa 
Agrobiologia e a Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro), no dia 
10 de julho. 

O trabalho de pesquisa intitulado 
“Tecnologias de produção orgânica 
e armazenamento de sementes de 
feijão-de-vagem cv. Alessa, no Esta-
do do Rio de Janeiro” foi parcialmen-
te desenvolvido no Módulo Agroeco-
lógico do CANP.

Ex-aluno de nossa instituição, 
atualmente, técnico do módulo, 
Heider, agradece à comunidade 
acadêmica pelo apoio. “Agradeço, 
imensamente, ao Campus Nilo Pe-
çanha pela oportunidade de desen-
volver esse trabalho no módulo, 
que foi uma ferramenta de grande 
importância, em mais essa etapa da 
minha vida. Agradeço também aos 
alunos que participaram ativamen-
te de todo o processo e aos amigos 
que me orientaram, descontraíram 
e torceram por mim ao longo dessa 
jornada.” 

Técnico apresenta trabalho de pesquisa em Agricultura Orgânica 

O CANP recebeu membros do 
Comitê Estadual de Sanidade Avíco-
la - COESA-RJ para reunião no dia 
30 de julho. O Professor Marcos Fá-
bio de Lima, presidente do comitê, 
foi o anfitrião do encontro.

A reunião debateu a respeito da 
situação do Programa Nacional de 
Sanidade Avícola e do registro dos 
estabelecimentos avícolas do esta-
do do Rio de Janeiro. Durante o en-
contro, foi apresentada, também, a 
prática da fiscalização no comércio 
de aves vivas nas avícolas e agro-

pecuárias da região.
A programação seguiu com a vi-

sita ao Centro de Pesquisas Avíco-
las do CANP-IFRJ.

O Comitê Estadual de Sanida-
de Avícola tem o objetivo de propor 
medidas e ações direcionadas à 
proteção e ao aprimoramento das 
práticas de defesa sanitária animal 
no âmbito estadual. A associação 
é formada por membros de institui-
ções de ensino e pesquisa, governa-
mentais e da iniciativa privada.

O Informativo deseja boas vindas 
aos alunos dos cursos de capacita-
ção em garçom e em camareira do 
Pronatec – FIC (Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego – Formação Inicial e Continu-
ada). Os cursos tiveram início no dia 
15 de julho e seguem até dezembro 
de 2013.

Fátima Aparecida Silva Moraes é 
funcionária da empresa Nova Rio no 
campus e uma das alunas no curso 
de camareira. Ela revelou que alme-
ja, com a capacitação, novas expe-

riências e conhecimentos. “Faz bem 
para o ego da gente”, analisa Fátima 
sobre sua satisfação em participar 
do programa.

Parabéns aos 12 estudantes 
classificados para a segunda fase 
da 9ª Olimpíada Brasileira de Ma-
temática das Escolas Públicas (OB-
MEP): Alberto Carlos B. Junqueira 
(TA201), Bruno Cecilio de Oliveira 
(304), Caio Alves de Oliveira (TI105), 
Israel Mateus de Lima Mapeli (303), 
Lucas Frederico G. R. Gomes (303), 
Lucas Pereira Rezende (TA202), 
Munique Moura de Oliveira (TA102), 
Ruan Fernandes Ferreira Domis 
(304), Sylvia Coelho Alves Sineiro 
(304), Luani Cristina Marques Geor-
gino (304), Nicole Ermida Marques 
(304) e Thainá Oliveira Silva Bento 
(TA202).

Na 8ª edição da OBMEP, em 
2012, foram premiados os estudan-
tes: Igor Rodrigues da Cruz, com 
medalha de bronze, Rhaí Miguel 
Aleixo Beloni, Rafael Pedroso dos 
S. da Costa, Pedro Henrique da C. 

Miranda e Lucas Frederico Gottgtroy 
R. Gomes receberam certificados 
de menção honrosa. Neste ano, 205 
estudantes do CANP participaram 
da 1ª fase da olimpíada. Doze foram 
classificados para a segunda fase, 
que acontecerá em setembro. 

A OBMEP oferece aos estudan-
tes medalhistas do Ensino Médio  
bolsas do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) para o desenvol-
vimento de estudos de Matemática, 
através do Programa de Iniciação 
Científica Jr. (PIC).

A Olimpíada Brasileira de Mate-
mática das Escolas Públicas (OB-
MEP) é uma realização do Institu-
to Nacional de Matemática Pura e 
Aplicada (IMPA) e tem o objetivo de 
estimular o estudo da Matemática e 
revelar talentos na área. 

Funcionários dos setores de 
produção do campus receberam 
treinamento em primeiros socorros 
ministrado pelos enfermeiros Haila 
Duarte Medeiros de Miranda e José 
Henrique de Lacerda Furtado, no dia 
25 de julho. Os setores de produção 
são distantes da área principal do 

A equipe do Núcleo de Educa-
ção a distância comemora o núme-
ro de inscrições para o processo 
seletivo de alunos 2013/2. Foram 
681 candidatos para os cursos 
técnicos em Lazer, em Agente Co-
munitário de Saúde e em Serviços 
Públicos.

A Coordenadora Geral E-TEC 
Brasil, Professora Ana Luíza de 
Oliveira Santos, analisou que o re-

sultado foi atingido em razão da es-
tratégia de divulgação, que contou 
com o apoio das secretarias muni-
cipais das regiões.

Ana Luíza enfatiza também que 
a definição dos trabalhadores atu-
antes ou fora do mercado, como 
público-alvo prioritário para o pro-
cesso de divulgação foi essencial 
para garantia do número atingido.

Parabéns à equipe!

campus e apresentam atividades de 
riscos: operação de ferramentas e 
maquinários, exposição à presença 
de animais peçonhentos entre ou-
tras. Assim sendo, a iniciativa teve 
o objetivo de garantir as orientações 
necessárias para o emprego das 
técnicas de primeiros socorros.

Segurança em campo 

Funcionários recebem treinamento em Primeiros Socorros

O CANP sediou a Copa Brasil 
de Vôlei Feminino Mirim. A XXII edi-
ção do evento realizou-se do dia 23 
ao dia 27 de julho. 

Oito equipes participaram do 
torneio: Seleção Carioca, Seleção 

Sul Fluminense, Minas Tênis Clu-
be, Olympico Club, Combinado 5 
de Julho, São Gonçalo do Sapucaí 
Umuarama clube, Ceces/ Serra e 
São José dos Campos.

Pronatec - Fic inicia atividades

Sanidade Avícola é tema de discussão

CANP é sede de Copa Brasil de Vôlei

O Curso Técnico em Agroindús-
tria marcou presença na feira Minas 
Láctea 2013, no dia 17 de julho, em 
Juiz de Fora (MG). Estudantes,a co-
ordenadora do curso, Professora Al-
cilúcia Oliveira, a pedagoga Nelma 
Bernardes Vieira e a técnica Érika 

Franscisquini Arruda, foram em visi-
ta técnica à feira. 

Minas Láctea é o único fórum  
destinado, exclusivamente, às dis-
cussões e ações da indústria de lati-
cínios brasileira. 

Visita Técnica apresenta panorama da 
indústria láctea no Brasil


