
As gestoras do Programa Mulheres Mil no CANP, pro-
fessoras Livia Puello e Sabrina Araújo, na foto, com con-
cluintes.

As concluintes dos cursos de Formação Inicial 
e Continuada em Auxiliar de Padaria e Confeita-
ria, em Camareira e em Cuidador de Idosos, do 
Programa Mulheres Mil – Educação, Cidadania e 
Desenvolvimento Sustentável no CANP, celebra-
ram o encerramento dos cursos em uma soleni-
dade realizada no dia 22 de agosto.

Mães, donas de casas, trabalhadoras, 64 
mulheres que almejaram com a realização dos 
cursos, além de formação profissional, espaço 
no mercado, valorização social, familiar e novas 
oportunidades.

A concluinte do curso de Cuidador de Idosos, 
Maria do Rosário Belinda Perreira, presta servi-

ços de acompanhante de idosos e deseja, com a 
capacitação, investir na carreira. Ela revelou que 
com o curso se sente mais preparada para pres-
tar o serviço. “Antes do curso, para mim, era só 
dar o remédio na hora certa. Hoje, eu compreen-
do mais as necessidades da pessoa,” analisou. 

Marizete de Campos Freitas Ferrini, concluinte 
do curso de Camareira, afirmou que deseja, com 
a capacitação, alcançar melhores oportunidades 
no mercado de trabalho. “Estou distribuindo cur-
rículos,” completou. Ela expôs ainda que o cur-
so resultou em benefícios para sua saúde. “Para 
mim, foi uma terapia. Foi muito bom.”

Durante a solenidade, todas as formandas re-
ceberam um kit com produtos fabricados duran-
te as aulas da disciplina “Prática Profissional em 
Doces e Confeitaria”, ministrada pela gastrônoma 
Lívia de Mello Ferreira. 

No palco para a entrega dos kits, Lívia discur-
sou para as concluintes. “Você são mulheres de 
garra, mulheres que correm atrás de seus sonhos 
e, principalmente, mulheres muito especiais, hu-
mildes e com um coração enorme.”

O evento teve em sua mesa de abertura a Pró-
-reitora Adjunta de Extensão do IFRJ, Professora 
Alessandra Ciambarella Paulon, o Diretor Geral 
do CANP, Professor Carlos Eduardo Gabriel Me-
nezes e as gestoras do Programa Mulheres Mil 
no CANP, Professora Lívia Puello de Barros Gil e 
Professora Sabrina Araújo de Almeida.

Estudantes do curso de garçom do Pronatec – FIC 
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – Formação Inicial e Continuada) no CANP, 
com a Pró-reitora Adjunta de Extensão do IFRJ, Pro-
fessora Alessandra Paulon, o Diretor Geral do CANP, 
Professor Carlos Eduardo e a Professora Julia San-
toro. Os estudantes foram contratados para prestar o 
serviço de garçom durante a cerimônia. Oportunidade 
porem em prática os conhecimentos teóricos do curso.

Cuidador de IdososAuxiliar de Padaria e 
Confeitaria

Camareira 
O curso de Camareira capacitou 18 profissio-

nais. O curso abordou temas como turismo em 
meios de hospedagem, hotelaria, técnicas de 
limpeza e higienização, segurança no trabalho, 
apresentação pessoal e postura profissional. Em 
prática aos conteúdos desenvolvidos, teorica-
mente, em sala de aula, as alunas acompanha-
ram um profissional de camareira durante cinco 
dias no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda.

O curso de Cuidador de Idosos capacitou 10 
profissionais. As alunas receberam orientações 
sobre acessibilidade, noções de primeiros so-
corros, nutrição, relações interpessoais a partir 
de discussões direcionadas à pessoa idosa. A 
disciplina “Prática Profissional do Cuidador de 
Idoso” contou com atividades no Recanto de 
Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa. As 
alunas, também, participaram de visita técnica 
a um centro de reabilitação ortopédica e fono-
audiológica.

Trinta e seis mulheres concluíram o curso de 
Auxiliar de Padaria e Confeitaria. A capacitação 
ofereceu as disciplinas de Higienização e Boas 
Práticas de Fabricação, Cálculo de Pesos e Me-
didas, Segurança no Trabalho, Empreendedo-
rismo, Qualidade em Serviço, Cooperativismo, 
Prática Profissional em doces e confeitaria, etc.

“Mulheres Mil” celebram formatura

Marizete de Campos Freitas Ferrini, concluinte 
do curso de Camareira.



Professor Carlos Eduardo Gabriel Menezes
Diretor Geral do CANP

Egresso do CANP nos EUA
Parabéns à estudante Carine Veloso Theodoro pela participação no 

Programa Ciência sem Fronteiras.
Carine foi estudante do Curso Técnico em Meio Ambiente no CANP, 

no período de 2007 – 2010. Logo após, iniciou sua graduação em Quí-
mica na Universidade Federal Fluminense (UFF).

A estudante chegou aos Estados Unidos no mês de agosto deste ano 
e cursará na Loyola University Chicago cinco meses de aulas de inglês 
e um ano de graduação em Química.

Na edição de setembro do nosso Informativo, publicamos também a 
participação do ex-aluno do CANP, Guilherme de Souza Alves, no pro-
grama.

O Programa Ciência sem Fronteiras é uma iniciativa do Governo Fe-
deral que oferece bolsas para estudantes realizarem parte da graduação 
ou pós-graduação no exterior. O projeto tem a finalidade, entre outros 
objetivos, manter contato com sistemas educacionais competitivos em 
relação à tecnologia e inovação. 

Estudantes do curso técnico em Agropecuária 
participaram do IV Simpósio de Entomologia, na 
Universidade Federal de Viçosa, dos dias 12 a 16 
de agosto.

Acompanhados da Professora Shaiene Cos-
ta Moreno, os estudantes Rick Moraes da Silva 
(turma 202), Marcela Capato Guimarães (turma 
202), Bárbara Luiza Meireles Pinheiro (turma 202) 
e Pedro Henrique da Cunha Miranda (turma 201) 
acompanharam discussões de temas emergentes 
no estudo da entomologia.

O simpósio trouxe a apresentação de empre-
gos atuais de insetos na medicina e na robótica, 
abordou temáticas de discussão a respeito dos 
avanços no manejo integrado de pragas, apresen-
tou uma mesa-redonda sobre empreendedorismo 
na entomologia. Além disso, a programação con-
tou com palestras, mesas-redondas, minicursos 
e apresentações orais e em pôsteres de diversos 
temas na área.

Os estudantes apresentaram três trabalhos 
de pesquisa na área de Entomologia Agrícola no 
simpósio. Projetos desenvolvidos no CANP com a 
orientação da Professora Shaiene. São eles: Bio-

atividade de produtos naturais sobre Cryptolestes 
ferrugineus, Bioatividade de caldas alternativas 
sobre o pulgão-verde Myzus persicae em brássi-
cas  e  Efeito inseticida de extratos vegetais liofi-
lizados sobre o pulgão-verde Myzus persicae em 
couve.

A estudante Bárbara Pinheiro, turma 202, ava-
liou a sua participação no evento como uma opor-
tunidade de conhecer a entomologia sob pers-
pectivas distintas das apresentadas em sua vida 
acadêmica no CANP. “Foi interessante,” concluiu. 

Estudantes participam do IV Simpósio de Entomologia

O Campus Nilo Peçanha Pinheiral presta 
homenagem ao ex-aluno Yuri Paula de Amo-
rim, falecido no dia 28 de agosto. Yuri ficará 
marcado na história de nosso campus por seu 
exemplo de luta e amor à vida. 

Prezados leitores,

 No dia 22 de agosto, uma cerimônia 
marcou a conclusão dos cursos de Formação 
Inicial e Continuada em Auxiliar de Padaria e 
Confeitaria, em Camareira e em Cuidador de 
Idosos do Programa Mulheres Mil – Educa-
ção, Cidadania e Desenvolvimento Sustentá-
vel no CANP.

 É com muita alegria que nos dirigimos 
as 64 concluintes desse programa para para-
benizá-las por mais essa conquista. Nossos 
cumprimentos não se restringem à conclusão 
de um processo de capacitação. Parabeniza-
mo-las pela vontade em buscar conhecimen-
tos, pela coragem e pela garra que foram ne-
cessários para superar os desafios que, com 
certeza, foram muitos durante período de de-
senvolvimento dos cursos.

 Por tudo isso, é com muito orgulho 
que dedicamos a primeira página do nosso 
Informativo à cerimônia de conclusão dos cur-
sos de Formação Inicial e Continuada do Pro-
grama Mulheres Mil no CANP. 

Confiram também nesta edição uma maté-
ria sobre a exposição “Drawings of Cars”, do 
artista e estudante do Curso Técnico em Meio 
Ambiente, Erik Januário da Silva;  a partici-
pação da nossa ex-aluna Carine Veloso The-
odoro, no Programa Ciência Sem Fronteiras, 
o resultado dos nossos atletas nos Jogos Es-
tudantis de Pinheiral, as obras nos setores de 
produção e muito mais.

Infelizmente, nesta edição, não temos só 
notícias boas e finalizamos este editorial, ma-
nifestando os sinceros sentimentos da Famí-
lia CANP pelo falecimento do nosso ex-aluno 
Yuri Paula de Amorim. 

Homenagem

A Assessoria de Comunicação do CANP deseja sucesso à Programadora Visual, Juliana San-
tos, em sua trajetória na Reitoria - IFRJ. Juliana compôs a equipe da Ascom - CANP cerca de 2 
anos e realizou importantes trabalhos de divulgação institucional, inclusive, foi a responsável pela 
proposta atual de identidade visual do nosso Informativo. Na certeza de que sempre poderemos 
contar com o seu apoio, o nosso sincero agradecimento e carinho.

Ascom - CANP

“Aquele abraço” para a Programadora Visual Juliana Santos



Bossa Nova é tema de 
Visita Técnica

O Professor Ricardo Tadeu — membro do 
Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Específicas (NAPNE) do CANP e especialista em 
Educação Inclusiva — ministrou o tema arbitra-
gem no Curso de Capacitação Técnica em Judô 
Adaptado. A capacitação aconteceu na sede da 
Confederação Brasileira de Judô, localizada no 
Rio de Janeiro, no dia 16 de agosto.

O curso teve o objetivo de preparar profissio-
nais para atender a alunos com deficiência inte-
lectual. A capacitação foi promovida pela Special 
Olympics Brasil (SOB), em parceria com a Con-
federação Brasileira de Judô. Cento e quarenta 
representantes de quatro estados do país estive-
rem presentes.

O Professor Ricardo, também, apresentou 
ao público um relatório sobre os Jogos Mundiais 
Especiais de Verão para Pessoas com Deficiên-
cia Intelectual, realizado na cidade de Atenas – 

NAPNE é representado em Curso de Judô Adaptado 
Grécia, em 2011. Torneio em que ele participou 
como técnico da delegação brasileira de Judô da 
Special Olympics Brasil (SOB), acompanhando o 
atleta Breno Viola, o único atleta do Judô brasi-
leiro convocado.

Desde 2008, o Professor Ricardo minis-
tra aulas de Judô Unificado, integrando alunos 
do CANP e da APAE de Pinheiral na prática do 
esporte. Em 2009, ele acompanhou atletas da 
APAE que treinavam no CANP à Special Olym-
pics Brasil e torno-se ativista da organização.

A Special Olympics é um movimento global 
sem fins econômicos, que por meio de treina-
mento esportivo e competições, melhora a vida 
de pessoas com diferentes capacidades intelec-
tuais e, consequentemente, a vida de todas as 
pessoas que a cercam. Definição extraída do site 
da Special Olympics Brasil.

Em uma visita cultural, alunos participantes do 
projeto de Comemoração ao Centenário de Viní-
cius de Moraes no CANP foram à Toca do Viní-
cius - Centro de Referência da Bossa Nova - em 
Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 29 
de agosto. A visita foi uma proposta das discipli-
nas Língua Portuguesa e Literatura. Os professo-
res Aline Reis e Carlos André dos Anjos Teixeira 
acompanharam os estudantes.

O proprietário do local, Professor Carlos Alber-
to Afonso, eminente conhecedor da Bossa Nova 
e, também, de Vinícius de Moraes, apresentou 
uma minipalestra ao corpo discente e docente.

Admiradora da Bossa Nova desde criança, a 
estudante Bárbara Luiza Meireles Pinheiro, turma 
TA 202, afirmou que a visita à Toca do Vinícius foi 
“gratificante”.  Ela declarou que ser apresentada 
ao movimento musical por um personagem que 
vivenciou a história, o Professor Carlos Alberto, 
desfez mitos comumente propagados. 

Além disso, o estudante Pedro Henrique da 
Cunha Miranda, turma TA 201, expôs que o seu 
conhecimento sobre a Bossa Nova era limitado, 
anteriormente ao desenvolvimento do trabalho de 
Homenagem a Vinícius de Moraes no CANP e à 
visita ao Centro de Referência da Bossa Nova, 
atividades que lhe apresentaram melhor ao movi-
mento musical e ainda despertaram a sua simpa-
tia pela Bossa Nova.

Ressalta-se que o projeto em homenagem ao 
poeta, compositor e músico Vinícius de Moraes 
será apresentado na EXPOCANP 2013, de modo 
que visa à mostra de atividades acadêmicas e cul-
turais como poesia, música, teatro, etc.

O CANP recebe a exposição “Drawings of 
Cars”, do artista e estudante do terceiro ano do 
Curso Técnico em Meio Ambiente, Erik Januário da 
Silva. A exposição segue até o dia 25 de setembro 
no hall do prédio administrativo.

A exposição reúne 26 obras produzidas com 
base em técnicas de grafite e pintura. O acervo 
apresenta o tema carros e possui desenhos de au-
tomóveis de diferentes estilos e épocas.

Erik revelou que o interesse pela arte começou 
precocemente. Aos 4 anos de idade produziu seus 
primeiros desenhos. O avô, já falecido, foi um gran-
de companheiro e incentivador da prática da arte.

A Coordenadora de Extensão do CANP, Profes-
sora Julieta Romeiro, declarou que deseja ao artis-
ta um caminho de muito sucesso, estudo e aperfei-
çoamento. “Ele é muito talentoso, merece crescer 
na área.” 

Exposição apresenta técnicas 
de pintura e grafite

Na foto, as duas obras eleitas, pelo artista, como as preferidas do acervo exposto.

Obra em exposição.

Com objetivo de oferecer ambientes educa-
cionais que reflitam a realidade do mercado de 
trabalho e proporcionem melhores condições de 
ensino e pesquisa, setores de produção do CANP 
estão em fase de projeto e execução de reformas 
e adequações.

Na Unidade Educativa de Produção (UEP) de 
Piscicultura, os tanques estão sendo reformados, 
estruturas de tratamento de água serão imple-
mentadas e o projeto prevê também a criação de 
ambientes independentes para as diferentes fa-
ses de desenvolvimento dos peixes. Com as ade-
quações, o CANP pretende concluir o processo 
de legalização da unidade junto ao Instituto Esta-
dual do Ambiente (INEA) e finalizar o procedimen-
to de Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 
Hídricos (CNARH). Tais procedimentos garantirão 
o recebimento de investimentos externos.

A UEP de Bovinocultura de Corte também 
está em processo de reforma. As porteiras e pro-

teções laterais do curral foram restauradas e um 
projeto de construção de curral anti-estresse está 
em fase de planejamento. Destaca-se também a 
implementação de um software para controle da 
produção na UEP Bovinocultura de Leite e uma 
nova ordenhadeira no setor.

Melhorias também estão em fase de execução 
na UEP de Fruticultura. Com o objetivo de garan-
tir maior produtividade, uma proposta de irrigação 
por gravidade está sendo implementada no se-
tor. O novo sistema permitirá que o crescimento 
das culturas se acelere e ainda possibilitará que o 
trabalho manual para irrigação seja dispensado, 
permitindo o direcionamento da força de trabalho 
para outras atividades.

Além disso, como já destacamos na edição de 
maio do nosso Informativo, a planta da UEP de 
Agroindústria e UEP de Viveiros de Mudas estão 
em obras. No momento, o trabalho já está em 
fase final.

Setores de Produção recebem investimentos

IFRJ abre concurso para Professor do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Mais informações em www.ifrj.edu.br

O IFRJ estará com inscrições abertas, de 02 
de setembro a 16 de outubro, para 102 vagas 
no cargo de Professor do Ensino Básico, Téc-
nico e Tecnológico de seu Quadro Permanente.



NAPNE participa de discussão sobre 
diversidade sexual

Ex-aluno ministra atividade a estudantes do
 curso técnico em Agropecuária

Parabéns aos estudantes que 
representaram o CANP nos Jogos 
Estudantis do Município de Pinhei-
ral (JEMUP) 2013, no dia 14 de 
agosto.

O CANP teve participação nas 
seguintes modalidades: 100m 
rasos, 1500 metros rasos, 1200 
metros rasos, salto em distância, 
arremesso de peso, revezamento 
4x75m e revezamento 4x75.

Veja os resultados do CANP
Modalidade Feminina
Marceli Denise ( turma 203) -  vice-campeã dos 100 metros rasos 
Joyce da Costa ( turma 102) -  campeã dos 1200 metros
Joice Constantino ( turma 101) - 3º lugar no arremesso de peso. 
Medalha de Bronze no revezamento 4x100 metros para equipe feminina 
composta por Marceli Denise (Turma 203), Suellen Soares (Turma 203), Aline 
da Silva (Turma 202) e Joyce da Costa (Turma 102).

Modalidade Masculina
Lealdo da Silva (Turma 303) - vice-campeão da prova individual dos 100 metros
Caio Feliciano (Turma 202)  - campeão do salto em distância 
Pedro Abner (Turma 102) - vice-campeão no arremesso de peso. 
Medalha de Ouro no revezamento 4x100 masculino para equipe composta 
pelos alunos: Pedro Wigand (turma 202), Lealdo da Silva (Turma 303), Jhony 
Weverson (Turma 202) e Caio Feliciano (turma 202).

A Coordenação de Esportes do CANP destacou também a participação do alu-
no Ramon Rangel (Turma 202) nos 1500 metros masculino.

Na foto ao lado, a equipe medalhista 
de ouro na modalidade revezamento 
4x100. Conquista inédita do CANP 
nesta modalidade.

CANP recebe visita do Rotary International

Estudantes do terceiro ano do 
curso técnico em Agropecuária parti-
ciparam do minicurso teórico-prático 
de Casqueamento e Ferrageamento 
de Equinos, ministrado pelo Técni-
co em Agropecuária, Márcio Gomes 

O CANP recebeu a visita do Ro-
tary International, no dia 26 de agos-
to. O governador do distrito 4600, 
Janilson Dias Teixeira e membros do 
Rotary de Pinheiral foram recebidos 
pelo Diretor Geral, Professor Carlos 
Eduardo Gabriel Menezes. O pro-
fessor Jorge Luiz Baronto P. Jorge 
também esteve presente na reunião 
como representante do Rotary de 
Pinheiral e professor do CANP. 

O objetivo da visita foi apresentar 
o trabalho do CANP na região aos 
membros da organização.

O Rotary International, também 

conhecido como o Rotary Club, é 
uma organização internacional de 
serviços cujo objetivo declarado é 
o de reunir os líderes de negócios e 
profissionais, a fim de prestar servi-
ços humanitários. 

Estudantes dos cursos técnicos 
em Serviços Públicos, em Lazer e 
em Agente Comunitário de Saúde, 
na modalidade de  educação a dis-
tância, se reuniram no CANP para 
mais uma edição do Aulão 2013, no 
dia 24 de agosto.

A iniciativa tem o objetivo de pro-
mover a integração entre estudan-
tes, tutores, professores e a institui-
ção. 

O encontro acontece ao fim de 
cada trimestre e é, também, um 
momento de intercâmbio de infor-
mações e aprofundamento dos con-

teúdos desenvolvimentos nos am-
bientes virtuais.

Dentre as atividades propostas 
pelo encontro, destaca-se o trabalho 
realizado no Recanto de Velhinhos 
Francisco Gonçalves Barbosa. Alu-
nos, professores e tutores do Curso 
Técnico em Lazer foram à instituição 
e — em uma atividade prática de in-
teração entre disciplinas Prevenção 
de Acidentes nas Atividades de La-
zer, Atividades Corporais, Lazer e 
Ludicidade e Atividades Recreativas 
de Lazer — realizaram um trabalho 
de recreação com os idosos.

Estudantes bolsitas e voluntários 
do Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Específicas (NAPNE- 
CANP) participaram do I Seminário 
discutindo Diversidade Sexual na 
Escola, realizado no Campus Niló-
polis, no dia 23 de agosto. As pro-
fessoras Sabrina Araújo de Almeida 

e Livia Puello de Barros Gil acompa-
nharam os estudantes.

Segundo a Professora Sabrina, o 
objetivo da participação dos alunos 
no seminário foi o de incluí-los na 
discussão sobre a diversidade sexu-
al, tema de atuação do NAPNE no 
IFRJ.

CANP é destaque 
em Jogos Estudantis

Guimarães, no dia 26 de agosto. 
Márcio é ex-aluno do CANP, forma-
do em 1978, e ministrou a atividade 
como proposta da disciplina Equino-
cultura, a convite do Professor Fábio 
Teixeira de Pádua. 

 Curso Técnico em Lazer no Recanto de Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa.

Do ambiente virtual para o presencial


