
CANP sedia I Jogos Intercampi do IFRJ

100 ideias de Vinícius 

O I Jogos Intercampi do 
IFRJ teve a participação 
dos câmpus Nilo Peçanha 
- Pinheiral, Nilópolis, Para-
cambi, Duque de Caxias, 
São Gonçalo e Volta Re-
donda.

Handebol feminino: 1º lugar – Pinheiral / 2º lugar – Nilópolis / 3º lugar - Duque de Caxias
Handebol masculino: 1º lugar – Duque de Caxias / 2º lugar – Pinheiral / 3º lugar - Volta Redonda
Xadrez: 1º lugar - Ariel / Pinheiral // 2º lugar- Abidlohan / Nilópolis //  3º lugar- Jean / Duque de Caxias
Futebol Society feminino: 1º lugar - São Gonçalo / 2º lugar - Duque de Caxias / 3º lugar - Paracambi
Futebol Society masculino: 1º lugar – Pinheiral / 2º lugar Duque de Caxias / 3º lugar- São Gonçalo
Tênis de mesa: 1º lugar - Gabriel Azevedo / São Gonçalo // 2º lugar - Pablo Dias / São Gonçalo // 
3º lugar - Azes Gabriel / Nilópolis
Voleibol - 1º Volta Redonda / 2º Duque de Caxias / 3º Paracambi

Resultados dos Jogos

Time Campeão no Futebol Society masculino 
Câmpus Nilo Peçanha - Pinheiral

As equipes do Handebol do CANP feminino 
(campeã) e masculino (vice-campeã). 

Em comemoração ao centenário do poeta e 
músico Vinícius de Moraes, estudantes do 2º ano 
dos cursos integrados do CANP apresentaram 
o projeto cultural 100 ideias de Vinícius na XV 
EXPOCANP. Três dias de atividades ofereceram 
música, poesia e literatura ao público. O evento 
teve participações especiais da professora Nelita 
Teixeira, membro da Academia de Letras de Volta 
Redonda; do ator Guilherme Gonzales e do Co-
ral da Escola Municipal João Baptista Gomes, de 
Santa Isabel – Valença. O projeto contou a co-
ordenação dos docentes Carlos André Teixeira e 
Aline Reis.

Palestras, oficinas, minicursos, atividades cul-
turais, trabalhos acadêmico-científicos apresenta-
ram a diversidade de produção de conhecimento 
acadêmico do CANP na XV EXPOCANP. De 25 
a 30 de novembro, a exposição trouxe para o pú-
blico importantes discussões acerca de diversas 
áreas do conhecimento e a abordagem de temas 
cotidianos e sociais.

A semana ofereceu ao corpo discente mais de 
80 atividades, entre palestras, oficinas e minicur-
sos nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Foram 

cerca de 80 trabalhos acadêmico-científicos apre-
sentados nos dias 29 e 30 de novembro. Tudo 
isso, resultado de muito trabalho da equipe orga-
nizadora da exposição, com destaque aos moni-
tores que apoioraram a organização do evento. 
E claro, ressalta-se, igualmente, a iniciativa dos 
estudantes que ofereceram minicursos e pales-
tras. Enfim, parabéns ao corpo discente e docen-
te do Câmpus Nilo Peçanha – Pinheiral do IFRJ 
pela apresentação do potencial da instituição, 
por meio da exposição de trabalhos acadêmico-
-científicos. 

Em suma, XV EXPOCANP foi um sucesso. E 
os relatos dos estudantes comprovam isso.  “Os 
dias foram longos, mas, no final deu tudo certo, 
conseguimos conscientizar e mostrar a importân-
cia do respeito sobre o homossexualismo, diretos 
da mulher, do homem e que cada um é livre para 
ser e fazer!”, relatou a estudante Marcella Tosca-
no, da turma 331 do Curso Técnico em Agroin-
dústria, membro do grupo que apresentou o tra-
balho XXY o sexo forte.

O CANP sediou o I Jogos Intercampi do 
IFRJ, realizado no dia 23 de novembro. O cam-
peonato apresentou um espetáculo dentro e 
fora das quadras. 

Os destaques foram para as torcidas que ani-
maram o torneio e também para  o clima de ale-
gria, união, confraternização e claro, de competi-
ção e de superação presentes nos jogos.

O nosso agradecimento à banda da APAE – Pinheiral que realizou a abertura do evento.

XV EXPOCANP apresenta pluralidade acadêmica  



Professor Carlos Eduardo Gabriel Menezes
Diretor Geral do CANP

Nova Gestão do Grêmio inicia atividades

Presidente: Angelo Loos (MA 204)
Vice-Presidente: Barbara Meireles (TA 202)

Diretoria de Educação: Juliana Mota (TA 302)
Diretoria de Cultura: Caio Feliciano (TA 202)

Diretoria de Esportes: 
Alessandro Oliveira (MA 304)

Diretoria de Relações Exteriores e Sociais: 
Mariana Vassequi (TA 302)

Diretoria de Propaganda e Comunicação: 
Gustavo Duque (TI 205)
Diretoria da Fazenda: 

Ana Beatriz Penna (MA 304)
Diretoria das Relações Institucionais e 

Históricas: 
Amanda Penna (MA 103)

Diretoria Geral: Leticia Mota (MA 303)

A liderança estudantil tem a importante fun-
ção de expor ideias e opiniões do corpo discen-
te à administração de uma instituição de ensino, 
além de representar uma organização de fomen-
to à participação dos alunos no desenvolvimento 
de atividades culturais e esportivas.

Com o objetivo de proporcionar ao corpo 
discente uma participação organizada na insti-
tuição e promover a integração dos estudantes, 
dez estudantes se organizaram e, após um pro-
cesso eleitoral democrático, foram eleitos repre-
sentantes da liderança estudantil no CANP, o 
Grêmio Comitê Central Estudantil.

O Presidente do Grêmio, o estudante Ange-
lo Loos do 2º ano do Curso Técnico em Meio 
Ambiente, afirmou que o processo de reestrutu-

ração do Grêmio, com a revisão do estatuto e a 
produção de um plano de trabalho, é o diferen-
cial da atual gestão.

Organizado em Diretorias, o Grêmio objetiva 
integrar mais estudantes para o trabalho do cor-
po discente na instituição. Dentre as atividades 
que o grupo pretende desenvolver destacam-se: 
cineclube, campeonatos esportivos, projetos 
culturais, como roda de viola, roda de samba, 
roda de rima e feira do livro. 

Encontros periódicos com a Direção Geral do 
câmpus também fazem parte das atividades do 
grupo. As reuniões têm a finalidade de apresen-
tar as demandas do corpo discente à administra-
ção da instituição.

I Luau do CANP, evento organizado pelo Grêmio.

O Grêmio esteve presente no I Jogos Inter-
campi do IFRJ com a promoção de atividades 
culturais e a coordenação da torcida organizada, 
CANPRESSÃO. Após os jogos, foi realizado o I 
Luau do CANP e nos intervalos do campeonato fo-
ram apresentadas intervenções teatrais.

Informes - Em 2014, o Grêmio discutirá e apre-
sentará para votação o seu estatuto. Participe. // 
Aos estudantes moradores de Pinheiral que neces-
sitem de transporte, o Grêmio orienta que procurem 
a Secretaria de Ensino Médio e Técnico do CANP.

Caro Leitor,

Iniciamos esse editorial manifestando nossa 
felicidade pelo período de grandes realizações 
em nossa instituição, resultado do envolvimento 
e empenho de toda comunidade acadêmica (es-
tudantes, servidores efetivos e contratados). A to-
dos, o nosso agradecimento. 

Atuar em favor do desenvolvimento local e re-
gional na perspectiva da construção da cidadania 
é uma das missões dos Institutos Federais. Por 
isso, na certeza de estar cumprindo o nosso de-
ver, é com muita satisfação que o Câmpus Nilo 
Peçanha – Pinheiral do Instituto Federal do Rio 
de Janeiro recebe a comunidade local para novas 
turmas do Programa Mulheres Mil e inicia o proje-
to de Capacitação em Produção e Beneficiamento 
de Mel para  produtores rurais da região.

Desejamos boas vindas às sempre guerreiras 
mulheres do Programa Mulheres Mil e aos pro-
dutores rurais, empreendedores que acreditaram 
no potencial de nossa instituição para transmitir 
e construir, coletivamente, conhecimentos. Para-
béns a todos pelo início de uma trajetória que, te-
nho a plena certeza, será de muito sucesso. 

Assim sendo, convidamos você leitor a co-
nhecer um pouco mais sobre as novas turmas do 
Programa Mulheres Mil no CANP e sobre o curso 
de Capacitação em Produção e Beneficiamento 
de Mel na página 4 desta edição do nosso Infor-
mativo.

Ainda nesta edição, temos como destaque o 
I Jogos Intercampi do IFRJ. Foi um dia de muito 
trabalho e de grandes emoções. Parabéns aos 
atletas e também à torcida do CANP, a festa que 
fizeram foi realmente linda.  

E não deixem de conferir uma matéria espe-
cial sobre a XV EXPOCANP, uma semana dedica-
da à promoção do ensino, pesquisa e cultura, que, 
como nos anos anteriores, foi um grande sucesso. 

Também apresentamos, nesta edição, as con-
clusões das obras da UEP Viveiros de Mudas e da 
Sala de Engenharia e Artes, página 3. 

Seguindo, desejamos sucesso à nova gestão 
do Grêmio do CANP e recomendamos a leitura 
da matéria sobre essa importante representação 
estudantil na página 2. 

Por fim, aproveitamos esse espaço para dese-
jar a todos um feliz Natal e que 2014 seja também 
de grandes realizações.

Boa leitura,



Centro Vocacional Tecnológico (CVT)

Educação à Distância ultrapassa barreiras físicas

Estão abertas as inscrições para o processo 
seletivo de alunos para os cursos técnicos gra-
tuitos, na modalidade a distância, em Serviços 
Públicos e em Agente Comunitário de Saúde do 
Instituto Federal do Rio de Janeiro – Câmpus Nilo 
Peçanha - Pinheiral.

O processo se destina a qualquer pessoa que 
esteja cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio 
ou esteja cursando o esse nível de ensino na mo-
dalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
ou ainda, que tenha concluído o Ensino Médio.

A seleção dos alunos acontecerá por meio de 
sorteio público a ser realizado no dia 22 de março 
de 2014, e a divulgação da classificação final será 
feita no dia 31 de março.

São 570 vagas distribuídas para os dois cursos 
nos 11 polos de apoio presencial localizados nas 
seguintes cidades: Barra Mansa, Complexo do 
Alemão, Pinheiral, Piraí, Resende, Rio Claro, Rio 
das Flores, São José do Vale do Rio Preto, Volta 
Redonda e Engenheiro Paulo de Frontin.
Outras informações:no sítio do IFRJ www.ifrj.
edu.br ou pelos  telefones (24)  3356-3185 e 
(24) 3356-3610.

A funcionária pública, Márcia Peters Weytingh, foi estudante 
da primeira turma do Curso Técnico em Serviços Públicos do 
Câmpus Nilo Peçanha – Pinheiral do IFRJ, no polo de São José 
do Vale do Rio Preto. Ela se matriculou no curso com o objetivo 
de se capacitar. “Mas fui além e encontrei nele a motivação de 
seguir a diante nesta área,” acrescentou. Márcia concluiu o Curso 
Técnico em Serviços Públicos em 2012 e, no mesmo ano, iniciou 
o curso de graduação em Gestão Pública na Fundação Getúlio 
Vargas (FVG).

 Márcia revelou que durante o curso técnico passara por perí-
odo de incertezas: “Engraçado que quando eu fazia o curso por 
várias vezes me perguntaram para que ele servia e eu não sabia 
direito dizer.Hoje, eu sei. Eu fiz este curso, pois ele me mostra a 
importância de ser um servidor público e a necessidade do co-
nhecimento para os profissionais que trabalham no setor público, 
esta procura de conhecimento é que nos faz entender a nossa 

real importância e a importância em servir a sociedade” analisou. 
Moradora do interior do estado, Márcia confessou que tinha poucas expectativas de encontrar 

capacitação em sua cidade. “Mas a internet veio para mudar este cenário e hoje vejo que se temos a 
vontade de melhorar, não existe barreiras físicas que nos impeçam, pois as possibilidades estão aí, 
sendo oferecidas e é só ter garra para buscar,” enfatizou. 

Márcia está em fase de conclusão do curso de graduação em Gestão Pública e revelou que obteve 
um bom desempenho no curso, em parte, pela base que teve no curso técnico em Serviços Públicos. 

E ela finalizou: “Mais uma vez quero agradecer ao IFRJ e aos professores que foram grandes in-
centivadores para que eu fosse além e dizer que graças a este incentivo alcancei mais esta vitória (diz 
se referindo à conclusão da Graduação).” 

Inscrições abertas para 
cursos técnicos a distância

A antiga estrutura próxima à Unidade Educati-
va de Produção de Suinocultura está em processo 
de reformas e adaptações para abrigar a sede do 
Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia 
do Rio de Janeiro no Câmpus Nilo Peçanha – Pi-
nheiral.

A construção de aproximadamente 175 m² irá 
dispor de um auditório, uma sala de estudos, uma 
sala de reunião, um almoxarifado e banheiros.

O Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de 
Agroecologia é financiado pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e tem como missão ser um centro de refe-
rência em desenvolvimento rural sustentável e em 
conhecimentos e práticas de produção orgânica 
e de base agroecológica no estado do Rio de Ja-
neiro. 

As obras da Sala de Engenheira e Artes do 
CANP também foram concluídas. O local, que an-
teriormente, estava inutilizado, passou por obras 
de reformas de pintura, telhado, foro, piso, entre 
outras e está pronto para utilização. O espaço ser-
virá de apoio para o desenvolvimento das disci-
plinas de Desenho de Construções Rurais, Artes, 
Música e outras atividades afins. 

As obras na Estação de Tratamento de Água 
(ETA) do CANP (foto acima) foram iniciadas no 
início no mês de dezembro. O projeto de reestru-
turação da estação prevê a recuperação dos dois 
reservatórios de água e a construção do terceiro, 
a inserção de oito caixas d´água com capacidade 
total de 160 mil litros, entre outras medidas que 
garantirão a qualidade do tratamento da água na 
estação.

Em breve, as obras para a construção de um 
novo prédio no CANP serão iniciadas.  O projeto 
prevê a construção de um prédio com térreo e dois 
pavimentos que receberão 10 salas de aulas, qua-
tro laboratórios, 4 salas de apoio e banheiros. 

Feliz Natal e Próspero 2014!

Foram entregues à comunidade acadêmica 
laboratórios de pesquisas (foto abaixo) nas áreas 
de Ecologia e Restauração Florestal, Manejo de 
Pragas, Plantas Medicinais, Sementes Florestais, 
Cultivo de Células e Biodiesel, em funcionamento 
na Unidade Educativa de Produção de Viveiros de 
Mudas. Além disso,  o galpão da Unidade foi par-
cialmente fechado, o abrigo de mudas passou por 
reformas, recebeu estruturas metálicas e foram 
construídas uma casa de sombra e uma segunda 
estufa. 

Investimentos em Infraestrutura 
ETA  e Novo Prédio

Arquivo pessoal



“Olhares sobre o Machismo presente no cotidiano de 
meninas do Ensino Médio”

Servidores e alunos receberam 
capacitação sobre o uso correto de 
aplicação de agrotóxicos, no mês 
de outubro. O curso foi ministrado 
pelo instrutor do  Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar), o 
Técnico em Agropecuária Luciano 
Villarinho.

Ex-aluno do CANP, Luciano dis-
se que sempre manteve uma rela-
ção de amizade com a instituição 

— em mais de 20 anos de sua atu-
ação como técnico  — ministrando 
cursos no CANP e buscando inte-
gração das atividades que exerce 
com a escola.

O curso de capacitação foi re-
alizado por meio de uma parceria 
entre a Cooperativa Escola dos 
Alunos do CANP (CEACANP) e o 
Senar.

O Núcleo de Educação a Dis-
tância esteve presente no 19º 
Congresso Internacional ABED 
de Educação a Distância, realiza-
do entre os dias 09 e 12 de se-
tembro, em Salvador - Bahia.

Trabalhos de estudos acer-
ca da prática da EaD no Câm-
pus Nilo Peçanha – Pinheiral do 
IFRJ foram apresentados durante 
o congresso: Cia do Egresso do 
NEAD do IFRJ de Pinheiral ( Au-
tores:  Rhanica Toledo, Ana Luíza 
de Oliveira Santos e Cristina No-
vikoff) e Desafios e Possibilidades 
de Acompanhamento do Estágio 

Na foto, as representantes do 
NEaD CANP-IFRJ, da esquerda 
para direita, a tutora Rhanica Tole-
to, a Coordenadora de Tutoria Clara 
Agostini Oliveira e a Coordenado-
ra Geral do NEaD, Professora Ana 
Luíza de Oliveira com o Professor 
José Manuel Moran, um dos ícones 
da educação à distância no Brasil.

SENAR E CEACANP oferecerem 
capacitação a servidores e alunos

A estudante Ludimila Alexandre 
da Costa, da turma 303, acompa-
nhada pela pedagoga Sônia de Al-
cântara, participou do IV Seminário 
Nacional Gênero e Práticas Cul-
turais, realizado entre os dias 27 e 
29 de Novembro, em João Pessoa 
- Paraíba.

Ludimila apresentou, em comu-
nicação oral, o trabalho “Olhares 
sobre o Machismo presente no coti-
diano de meninas do Ensino Médio”, 
produzido no Câmpus Pinheiral, sob 
a orientação da pedagoga Sônia. 

O seminário apresentou a dis-
cussão de temas como Gêneros e 

as Relações Étnico-raciais; Mídias, 
Gênero e Contradiscursos; Gêne-
ros e Políticas Públicas, entre outros 
assuntos. Segundo Sônia, Ludimila 
foi a única estudante do Ensino Mé-
dio que participou do seminário com 
apresentação de trabalho.

Curricular Supervisionado com Auxílio de Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem (Autores: Clara Regina Agostini Oliveira,  Ana Luiza de Oliveira 
e Clarissa Pontual).

Mulheres Mil inicia novas turmas
Desejamos boas vindas às estu-

dantes das novas turmas dos cur-
sos de Confeiteiro e de Cuidador de 
Idosos do Programa Mulheres Mil 
– Educação, Cidadania e Desenvol-
vimento Sustentável no CANP, que 
iniciaram as atividades dos cursos 
no mês de outubro.

Elas também marcaram pre-
sença na XV EXPOCANP e parti-
ciparam da oficina Confecção de 
Cookies Decorativos e do minicurso 
Informática Básica. 

O minicurso Informática Básica 
(foto) permitiu a integração entre es-
tudantes do Curso Técnico em Infor-
mática, que orientaram a atividade, 
com as estudantes do programa. 

Para muitas, o minicurso permitiu 
o primeiro contato com o computa-
dor, experiência que, segundo o re-
lato das participantes, foi prazerosa 
devido à atenção e à paciência dos 
instrutores. “Ficou com gostinho de 
quero mais,” relatou uma estudante 
do programa.

EaD – CANP participa de 
Congresso Internacional

Com o objetivo de estimular a 
produção de mel na região Sul Flu-
minense e, principalmente, no muni-
cípio de Pinheiral, o CANP, em par-
ceria com a Prefeitura Municipal de 
Pinheiral, iniciou em outubro, o curso 
de Capacitação em Produção e Be-
neficiamento de Mel para produtores 
rurais da região. O projeto tem tam-
bém o apoio da Federação das Asso-
ciações de Apicultores do Estado do 
Rio de Janeiro e segue até fevereiro 
de 2014.

A capacitação tem carga horária 
de 52 horas e preparará o aluno para 
reconhecer as colônias de abelhas, 
equipamentos de proteção, mate-
riais, apetrechos e ferramentas utili-
zadas na apicultura. O curso contem-
pla ainda informações sobre a melhor 
localização para a instalação de api-
ários, captura de enxames, manejo 
apícola e beneficiamento do mel. 

O Professor Carlos Eduardo Ga-
briel Menezes ministra as aulas do 
curso com o apoio do técnico da 

Unidade Educativa de Produção de 
Apicultura, Adilson Paulo Estanhe. 
Carlos Eduardo afirmou que a produ-
ção de mel pode ser uma alternativa 
de produção de renda aos pequenos 
produtores rurais da região e acres-
centou que a região possui potencial, 
ainda pouco explorado, para o de-
senvolvimento de pequenos apiários. 

O projeto “Capacitação dos Pro-
dutores Rurais do Município de Pi-
nheiral e Seu Entorno na Produção 
de Mel” dá continuidade ao projeto 
“Capacitação dos Produtores Rurais 
do Município de Pinheiral: um instru-
mento para o desenvolvimento do ar-
ranjo produtivo local”, desenvolvido, 
em 2012, no CANP.

Mel é tema de capacitação de produtores rurais

Parabéns aos técnicos em Informática, que celebraram sua forma-
tura no dia 6 de dezembro. Eles fizeram parte da primeira turma do 
curso, oferecida por meio do Programa Nacional de acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) no CANP. 


