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Direção de Pesquisa, Extensão e Inovação
Da esquerda para a Direita: a Coordenadora de 
Extensão, Profª Carla Lima; o Diretor de Pesqui-
sa, Extensão e Inovação, Prof. Marcelo Souza e a 
Coordenadora de Pesquisa, Profª Cristiana Cou-
to.

O Reitor do IFRJ, Professor Paulo Assis (à 
direita) presidiu a cerimônia de posse do 
Diretor Geral do Câmpus Nilo Peçanha – Pi-
nheiral, Professor Reginaldo Ribeiro Soares 
(à esquerda). A solenidade aconteceu na 
Reitoria, no dia 16 de maio, com a presença 
dos diretores-gerais dos campi do IFRJ, que 
também foram empossados na mesma data.

Direção de Produção
Da esquerda para a direita, o Diretor de Produ-
ção, o Engº. Guilherme Chaves, e o Coordena-
dor de Produção, Nelson Oscaranha.

Direção de Ensino
Prof. Marcelo Carazo Castro

Direção de Administração
Prof. Jeferson Batista da Silva

Chefe de Gabinete da Direção Geral:
Prof. Antonio Carlos M. Pacheco.
Prefeitura do Câmpus:
Élio Alves Moura.
Coordenação de Estágio:
Prof. Fábio Teixeira de Pádua 
Coordenação de Assistência Estudantil:   
Sônia de Alcântara Gouveia
Coordenação da Secretaria de Ensino Médio 
e Técnico - Leandro Eduardo Silva

Nova gestão assume Direção do CANP



Gente Nova na Casa
Desejamos boas vindas aos professores e técnico-administrativos que chegaram para compor a equipe CANP

Alexandre Alberto 
Visentin Ramos de Araujo

Física
Juiz de Fora - MG

“O câmpus possui uma excelente 
estrutura, com amplos espaços e 
muita área verde. É bastante agra-
dável trabalhar em um local desse 
tipo, pois permite o retorno à natu-
reza, que é algo que, infelizmente, 
perdemos nas grandes cidades. 
Além disso, o ambiente de trabalho 
é muito agradável, todos os cole-
gas formam rapidamente vínculos 
de amizade e companheirismo. Os 
alunos são respeitosos, educados 
e interessados, gostam realmente 
de estudar em nosso colégio.”

Cristhiano B. de Vasconcellos 
Informática

Manoel Viana - RS
Cristhiano destacou a acolhida e 
declarou que pretende desenvolver 
um bom trabalho na instituição. 

Anderson da Costa Xavier
Língua Portuguesa / Literatura

Belford Roxo - RJ
"Estou deslumbrado com a escola, 
com a educação de todos, a ca-
pacidade intelectual dos alunos, a 
receptividade dos colegas e alunos 
e com a ideia da escola-fazenda. 
Estou encantado. As primeiras im-
pressões foram extremamente po-
sitivas. Acredito que aqui é possível 
fazer educação de verdade".

           Geraldo Pereira Júnior 
Produção Animal

Campos dos Goytacazes - RJ

Geraldo destacou a beleza do 
câmpus: “ O câmpus é muito bonito 
e muito bem cuidado. As pessoas 
são muito simpáticas e boas de tra-
balhar. Tudo nota 10.”

Aline Camila Luz Ferreira
Administração

Volta Redonda - RJ
Anteriormente à aprovação no con-
curso para o cargo de docente, Aline 
era servidora técnico-administrativo 
do CANP. Ela falou para a equipe do 
nosso Informativo sobre as expecta-
tivas com o novo cargo. “Espero que 
eu possa me tornar referência para 
meus alunos, oferecer a eles o me-
lhor que tenho recebido até hoje.” 

Aline Junqueira Maia
Química

Rio de Janeiro – RJ
Aline disse que conheceu o câmpus 
através da Professora Ana Paula So-
dré, que trabalhou no CANP. Aline 
afirmou que os relatos de Ana Paula 
foram muito positivos. “Ela me falou 
muito bem daqui,” disse Aline, que 
destacou a tranquilidade do câm-
pus e a união da equipe como suas 
primeiras impressões positivas do 
CANP.

Sugestões de Pautas 
informativo.canp@ifrj.edu.br

Caro leitor,

O judô é um esporte milenar e 
tem tradição no Brasil. No CANP, 
essa tradição foi desenvolvida gra-
ças à dedicação do Professor Ricar-
do Tadeu. Atleta da modalidade, ele 
não mediu esforços para a prática do 
esporte no câmpus. Em 2014, com 
muita alegria, celebramos a chegada 
da Professora Gabriela Souza, es-
pecialista em Judô, que continuará o 
trabalho do Professor Ricardo Tadeu.

Nesta edição, divulgamos a opor-
tunidade para servidores, alunos e a 
comunidade da prática do esporte, 
por meio do projeto, “Judô Inclusi-
vo”. Para o CANP, é muito importante 
oferecer essa atividade à população, 
especialmente, a de Pinheiral. 

E novos desafios estão sendo 
propostos à comunidade acadêmi-
ca, todas às sextas-feiras, das 10h 
às 11h: “Oficinas de Canto”, com a 
Professora Gesiane Castro. Por isso, 
escute, se silencie, sinta as notas e 
se deixe levar pela melodia. Participe 
das oficinas de canto!

Registramos, também, neste 
editorial, a atividade liderada pelo 
recém-chegado, Professor Geraldo 
Pereira, a “Capacitação Técnica para 
Apicultores”, realizada no dia 4 de 
julho em parceria com a Universida-
de Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). A atividade contou com o 
auxílio técnico do servidor, Adilson 
Estanhe. Por questão de espaço 
disponível, a iniciativa não pôde se 
apresentar em nosso Informativo 
como matéria. 

Temos muita gente nova na casa. 
O CANP passa por um período de 
transição. A chegada de  novos servi-
dores trazem novas energias, novas 
ideias, novas iniciativas e injeta força 
à equipe. A todos os recém-chega-
dos, desejamos uma excelente tra-
jetória em nossa casa. E a todos os 
nossos leitores, desejamos uma boa 
apreciação da 43ª edição do nosso 
Informativo. Em breve, estaremos de 
volta com mais notícias.

Greici Sousa
Jornalista



Rafael Monteiro de Castro 
Filosofia 

Valença - RJ.
“As minhas primeiras impressões do 
câmpus foram: excelentes devido ao 
tamanho do colégio e também pela 
beleza do lugar.”

Gabriela Conceição de Souza 
Educação Física, especialista em Judô. 

Rio de Janeiro - RJ. 
“Minhas primeiras impressões sobre 
o Câmpus Pinheiral foram as me-
lhores possíveis: percebi uma paz e 
tranquilidade que nunca tinha sentido 
em um ambiente de trabalho; a natu-
reza e o clima de fazenda fazem com 
que o dia de trabalho passe de for-
ma relaxante o que torna cada aula 
um momentos alegre e descontraído; 
junto a esta sensação estão os cole-
gas de trabalho que nos receberam 
excepcionalmente bem.”

Leonardo de Souza Campos
Assistente em Administração
Secretaria de Ensino Médio e 

Técnico do CANP
Volta Redonda – RJ

Leonardo declarou que suas pri-
meiras impressões sobre o câmpus 
foram boas. Dentre as impressões 
positivas, ele destacou o bom rela-
cionamento entre os funcionários e a 
tranquilidade do ambiente de traba-
lho.

João Carlos Filho
História

Rio de Janeiro – RJ
João destacou a beleza do câmpus. 
“Muito bonito. A infraestrutura tam-
bém é ótima. E acrescentou: O pú-
blico é bem legal, todos são muito 
receptivos.”

Roberta Brasilino 
Psicóloga 

Rio de Janeiro – RJ
Roberta destacou a beleza do câm-
pus. “É lindo!”

Vinícius Carvalho Lima
Sociologia 

Nova Iguaçu - RJ
“As primeiras impressões foram 
as melhores possíveis, o câmpus 
conta com uma estrutura física e 
material que não tive em nenhuma 
das redes nas quais lecionei. Para 
além disto, os colegas mais antigos 
foram simpáticos na recepção e os 
alunos se mostraram bastante inte-
ressados pela disciplina que lecio-
no. Espero que este seja o começo 
de uma relação longa, duradoura 
e produtiva de trabalho que contri-
bua sempre para o crescimento da 
educação pública de qualidade no 
Brasil.”

Heleno Alvares Bezerra Junior
Língua Inglesa 

Rio de Janeiro - RJ
“Gostei muito do câmpus. As pes-
soas são receptivas, amistosas.” 
Heleno destacou também o acolhi-
mento da Direção para o desenvol-
vimento do seu trabalho associado 
à pesquisa, a capacidade intelec-
tual dos alunos e o entrosamento 
da equipe de Inglês. “A equipe é 
excelente,” frisou. E finalizou: “As 
impressões que tive sobre a escola 
foram muito positivas”.

Fernanda Toste
Educação Física

Rio de Janeiro - RJ
Fernanda revelou que suas primei-
ras impressões do CANP foram as 
melhores possíveis. Ela destacou a 
recepção dos alunos e dos profes-
sores e, também, a infraestrutura 
da escola para as aulas de Educa-
ção Física. Segunda a professora, 
uma infraestrutura que possui duas 
quadras e um campo de futebol não 
é a realidade encontrada em muitas 
escolas.

“Fui muito bem acolhida no câm-
pus como um todo. Tenho tido 
minhas necessidades de infor-
mações e adaptação atendidas. 
Achei o local super aprazível.”

Sylvia Regina Vasconcellos de 
Aguiar

Enfermeira
Rio de Janeiro - RJ



Os pesquisadores da Embrapa Solos, Aloísio 
Gramato de Andrade e Guilherme Donagemma, 
visitaram o CANP e estiveram em reunião com o 
Diretor de Pesquisa, Extensão e Inovação, Pro-
fessor Marcelo Souza, no dia 29 de abril. 

O encontro teve o objetivo de discutir a exe-
cução da segunda etapa do projeto de pesquisa 
cujo tema é o pinhão-manso, fonte de bioener-
gia em estudo. A Embrapa iniciou a parceria 
com o CANP para o estudo do pinhão-manso 
em 2009, etapa em que analisou o potencial 
de produção de quatro procedências da espé-
cie. Finalizado esse primeiro estudo em 2011, o 
CANP e a Embrapa iniciam em 2014 a segunda 
etapa do projeto, com o apoio da Financiado-
ra de Estudos e Projetos (FINEP). A segunda 

Pinhão-manso e bionergia é tema de pesquisa
etapa do projeto pretende estudar sistemas de 
produção do pinhão-manso, em Pinheiral. 

O projeto oportunizará bolsas aos estudan-
tes interessados em participar da pesquisa. O 
Professor Marcelo Souza declarou ainda que 
já existe no câmpus professores interessados 
neste tema de pesquisa e que o próximo passo 
é a criação de um grupo para planejar e organi-
zar a pesquisa em bioenergia

A Bioenergia é um termo amplo que se refe-
re a qualquer forma de energia renovável pro-
duzida a partir de materiais derivados de fontes 
biológicas. No contexto internacional, tem-se 
investido em pesquisas para que a bioenergia 
chegue ao destino, o consumidor. 

O Professor Marcos Fábio de Lima esteve 
nos Estados Unidos e representou o Brasil e 
o Câmpus Nilo Peçanha – Pinheiral em impor-
tantes discussões mundiais sobre a avicultura 
no 30º Simpósio Anual International da Alltech 
- “Avanços tecnológicos na produção de ração 
para aves”. O evento aconteceu no mês de 
maio no estado de Kentucky.

O simpósio reuniu representantes de todos 
os continentes e abordou temas como nutrição 
programada e nutrigenômica. Foram dois dias 
de palestras e o encerramento, no terceiro dia, 

contou com a apresentação de um fórum inter-
nacional, em que o Professor Marcos Fábio foi 
um dos representantes do Brasil.

Ao fim do simpósio, Marcos Fábio seguiu 
para a Universidade do Arkansas, onde minis-
trou uma palestra acerca da inovação tecnoló-
gica na produção de ração. Ele declarou ainda 
que aproveitou a viagem para realizar visitas 
técnicas em empresas com foco em tecnologias 
da engenharia genética.

Marcos Fábio expôs que as discussões 
apresentadas no fórum darão suporte a um tra-
balho a ser apresentado na edição de 2014 da 
Exposição Acadêmica do Câmpus Nilo Peçanha 
– Pinheiral (EXPOCANP). Marcos Fábio já ini-
ciou a organização de um grupo que abordará o 
tema nutrigenômica, a influência dos alimentos 
na saúde e no bem-estar do animal.

O professor alerta aos futuros técnicos em 
Agropecuária que a avicultura é uma área pro-
missora no Brasil e internacionalmente. Marcos 
Fábio reforça que além dos conhecimentos téc-
nicos é preciso investir no estudo de outras lín-
guas, como o inglês, para a conquista de boas 
colocações no mercado de trabalho.

Professor participa de discussão 
internacional sobre avicultura

O Grupo de Estudos e Teoria Crítica (GETEC) 
reúne estudantes, professores e militantes de 
movimentos sociais para discussão acerca da te-
oria e da prática da militância política e social. Os 
locais de encontro são itinerantes. 

O coordenador do projeto, Professor Danilo 
Spinola Caruso, afirmou que a formação teórica 
sempre foi central nos grandes movimentos polí-
ticos da História. “Teoria e prática tem que andar 
juntos, em qualquer militância política ou social,” 
complementou Danilo.

Além da participação do corpo docente e de 
alunos e ex-alunos do IFRJ, destaca-se a partici-
pação no grupo de professores da rede municipal 

Militância Política e Social em destaque de discussão
de Volta Redonda e de representantes da militân-
cia social e política na região como o Movimento 
Nacional de Luta pela Moradia (MNLM), o Movi-
mento Ética na Política (MEP) e o Sindicato dos 
Educadores e Profissionais da Educação (SEPE).

O Grupo de Estudos e Teoria Crítica conta com 
o apoio do Programa Institucional de Incentivo às 
Atividades de Extensão (Pró-Extensão), promovi-
do pela Pró-Reitoria de Extensão do IFRJ. 

As reuniões são abertas, interessados em par-
ticipar dos encontros devem entrar contato com 
o Professor Danilo pelo e-mail danilo.caruso@ifrj.
edu.br para se informar sobre datas e horários.

O Núcleo de Educação à distância do Câmpus 
Nilo Peçanha – Pinheiral se prepara para imple-
mentar inovações em 2014. Novos cursos, novos 
convênios e ampliação do número dos polos de 
apoio presencial, são algumas das propostas 
do NEaD, elaboradas pela equipe desde 2013, 
e anunciadas pela nova Coordenadora Geral de 
Educação a Distância do IFRJ e da Rede e-Tec 
Brasil, Professora Aline Pinto Amorim.

Licenciada em Pedagogia, Mestre em Edu-
cação Ambiental e especialista em Gestão e 
Docência em Educação à distância pela Rede e-
-Tec na Universidade Federal de Santa Catarina, 
a Professora Aline revelou que inicia o trabalho 
na coordenação ciente da responsabilidade de 
dar continuidade a um trabalho pioneiro no IFRJ, 
que teve a liderança da Professora Ana Luíza de 
Oliveira Santos. Com a investidura da Professo-
ra Aline como Coordenadora Geral, a Professo-
ra Ana Luíza assumiu a coordenação adjunta da 
Rede e-Tec.

E a nova coordenadora já celebra conquistas 
como a chegada das professoras Aline Cami-
la Luz Ferreira e Sylvia Regina Vasconcellos de 
Aguiar à equipe da EAD, servidoras do quadro 
efetivo da instituição. Aline Camila assumiu a co-
ordenação do curso Técnico em Serviços Públi-
cos e a Professor Sylvia, a coordenação do Curso 
Técnico em Agente Comunitário de Saúde.

Novos cursos e novos polos
A Coordenação do Núcleo de Educação à Dis-

tância anunciou que em 2014 será aberto o edital 
de seleção para o novo Curso Técnico em Se-
cretaria Escolar, cursos FIC de Inglês e Espanhol 
pelo e-Tec Idiomas e propostas de novos cursos 
estão sendo estudadas. 

E  os novos polos de apoio presencial são: Ar-
raial do Cabo, Guapimirim e 15 polos distribuídos 
pelo município do Rio de Janeiro para atender de-
manda específica do Curso Técnico em Agente 
Comunitário de Saúde.

Da esquerda para a direita, Sylvia R. Vasconcellos 
de Aguiar (Coordenadora do Curso Técnico em 
Agente Comunitário de Saúde); Aline Pinto Amorim 
(Coordenadora Geral de Educação a Distância do 
IFRJ e da Rede e-Tec Brasil); Ana Luíza de Olivei-
ra Santos (Coordenadora adjunta da Rede e-Tec) e 
Aline Camila Luz Ferreira (Coordenadora do Curso 
Técnico em Serviços Públicos).

NOVIDADES NO NEAD


