
O evento terá como tema os Circuitos Curtos Agroalimentares

Campus Pinheiral sediará 
Fórum Brasil-França

Dezenas de organizações ligadas à agricultu-
ra familiar brasileiras e francesas se reunirão no 
Campus Pinheiral, de 18 a 20 de maio de 2016, 
para a realização do Fórum Brasil-França de Cir-
cuitos Curtos Agroalimentares. O debate será, 
ainda, enriquecido com a participação de acadê-
micos e de autoridades dos vários níveis de go-
verno do Brasil e da França.

        O objetivo do evento é fortalecer a agri-
cultura familiar de base agroecológica no Rio de 

Janeiro e promover a troca de experiências e dis-
cussão de estratégias. Segundo a organização 
do evento, em breve, será divulgada a programa-
ção, e as inscrições para participação no evento 
estarão abertas.

A responsabilidade pela organização do Fó-
rum é do IFRJ – Campus Nilo Peçanha Pinheiral, 
Prefeitura Municipal de Pinheiral, IDACO – uma 
ONG brasileira sediada na capital do RJ, AMAR 
e TERRALIM - ONGs francesas.

Revitalização da Planta de processamentos de 
vegetais do Lab. Agroindústria – R$ 250 mil 
Emenda Parlamentar Deputado Federal Luiz Sérgio 
Nóbrega de Oliveira - PT/RJ.

Novos investimentos
A Direção-Geral divulga a conquista de duas 

importantes fontes de investimentos 
Criação de um ambiente de recepção do Espaço 
Ecológico Educativo (EEcoE) - R$ 250 mil
Emenda Parlamentar Deputado Federal Glauber 
Braba - PSOL/RJ 

Ana Paula Campos de Souza (médica) 
Daniel de Castro Trindade 
(médico veterinário) 
Lidiane Dias da Silva 
(téc. em assuntos educacionais) 
Marcos Vinicius Landes 
(téc. em contabilidade) 
Marcus Vinicius de Castro Rocha 
(téc. agrícola) 
Mariana Azevedo Alves
(assist. em administração) 
Mariana Paiva Batagini 
(téc. em laboratório / área química e biologia) 
Miqueias da Silva Fernandes 
(operador de máquinas agrícolas) 
Rodrigo Cesar Pinto Adriano 
(assist. de alunos) 
Rosangela Antunes Terra 
(médica veterinária) 
Sergio Fonseca Marinho (zootecnista )
Victor Lopes Teixeira Alvaraes 
(aux. de biblioteca) 
Vinicius Nardis Silva (administrador)
Walbert Willian Santana (assist. de aluno) 

Desejamos boas-vindas 
aos novos servidores



A aprovação em uma instituição federal 
de ensino pode ser motivo de orgulho para 
quem conquista a tão sonhada vaga e para 
seus familiares. Para muitos, a aprovação 
representa a realização de um sonho, vivido 
e comemorado por toda a família.  Com cer-
teza, muitos dos estudantes do Campus Nilo 
Peçanha – Pinheiral se identificaram com 
essa descrição. Mas quem se tornou um 
mito no período de matrícula foi o Guilherme 

Nascimento, do curso técnico em Informáti-
ca, e sua família. 

Guilherme foi acompanhado, no dia da 
matrícula, por uma comitiva bem feliz e di-
vertida, composta pelos seus pais, tias, pri-
ma, irmã. O grupo trouxe cartazes e uma 
corneta para manifestar o orgulho e a felici-
dade da concretização do sonho — com a 
realização da matrícula — de uma vaga no 
Campus Pinheiral.

Parabéns ao Guilherme e a todos os estu-
dantes do Campus Nilo Peçanha – Pinheiral, 
principalmente aos estudantes dos primeiros 
anos, pela conquista de uma vaga em insti-
tuição federal. Desejamos que essa conquis-
ta lhe oportunizem muitas outras vitórias.

Reprodução Facebook

“Eles são muito divertidos. Fiquei muito 
feliz e a família toda orgulhosa,” declarou 
Guilherme se referindo à aprovação no pro-
cesso seletivo do campus.

Maio
15 de maio – III Etapa do Campeonato de Orientação do Estado do Rio de Janeiro
Data a definir – IV Luau do CaNP.
18 a 20 de maio – Fórum Brasil-França de circuitos curtos de alimentos.
18 de maio – Oficina de sexualidade.
Junho
06 a 10 de junho – Semana do Meio Ambiente.
Data a definir – Show de talentos 2016.
04, 11 e 18 de junho – Curso para docentes de corrida de orientação.
21 e 22 de junho – JIT 
29 de junho – II Fórum de Educação para todos do IFRJ - Campus Pinheiral.
Setembro
12 a 17 de setembro – XVIII EXPOCaNP/ 3ª semana acadêmica do Campus Nilo Peçanha – Pinheiral 
Outubro
22 e 23 de outubro – Semana de Ciência e Tecnologia no município de Pinheiral 
29 de outubro e 6 de novembro – III Jogos Intercampi

Atenção para o calendário das principais 
atividades de extensão do Campus Pinheiral

Orgulho de ser estudante do Campus Pinheiral

Caro leitor,
Aproveito a liberdade do espaço para ex-

pressar, como observadora próxima, o quan-
to acredito que ser um estudante no Campus 
Nilo Peçanha – Pinheiral é uma experiência 
única e incrível na vida de muitos. Bem, eu 
participo das cerimônias de formatura e ob-
servo as lágrimas e as longas palavras de 
amor e carinho pelo campus, pelas experi-
ências vividas, pelos amigos de turma, pelos 
amigos professores, por isso, aquilo e muito, 
muito mais. 

Eu os observo por aí, sentados no grama-
do próximo ao Relógio do Sol, arrasando no 
Show de Talentos, aprendo e curtindo nas vi-
sitas técnicas, envolvidos em projetos, discu-
tindo temas diversos em palestras e em mui-
tas rodas de conversa, dentro e fora de sala 
de aula. E sim, os vejo, é claro, sofrendo e 
chorando com tantas provas, trabalhos, moni-
torias, projetos e sei mais o quê. E crescendo 
e evoluindo com tudo isso.

O Campus Pinheiral, como certa vez me 
disse uma estudante, é uma cidade que tem 
de tudo. E tem de tudo mesmo. Tem discus-
são sobre o feminismo com o coletivo “Vozes 
do IFeminismo” (página 3). Tem muitas ativi-
dades de extensão programadas para 2016 
(página 3). Tem uma cooperativa buscando 
se reerguer (página 4). E muito mais.

Com certeza, ser aprovado no processo 
seletivo de alunos do Campus Nilo Peçanha – 
Pinheiral pode ser motivo de muito orgulho de 
toda uma família, como foi o caso da família 
do estudante Guilherme Nascimento. Confira 
a matéria na página 2.

Enfim, boa leitura da 53ª edição do Infor-
mativo do Campus Nilo Peçanha - Pinheiral.

Boa leitura a todos.
Abraços,

Greici Sousa.
Assessora de Comunicação



“Se ficar parado fosse bom, a melhor parte da 
balada seria a fila.” É com esse apelo que o Cole-
tivo “Vozes do IFeminismo” — movimento promo-
vido por estudantes do Campus Pinheiral — con-
vida a todxs* para movimentar-se em discussões 
acerca das diversas temáticas acerca do feminis-
mo toda quarta-feira, às 13h, no Relógio do Sol.

— A ideia é me mudar, para que se possa mu-
dar o outro e mudar a sociedade. Todos podem 
participar, não precisa ser feminista, queremos o 
acolhimento de diversas opiniões e não quere-
mos acusações. As pessoas precisam se unir, ter 
amor entre as pessoas— declarou a estudante 
Julia Araújo, da turma 206, umas das integrantes 
do coletivo que colabora na organização.

A estudante Débora de Souza, da turma 205, 
é também umas das integrantes que participar 
da organização, ela explicou a origem do grupo: 
“Depois de uma palestra da EXPOCANP do ano 
passado, em que a gente assistiu a uma palestra 
sobre o feminismo, pensamos: ‘precisamos fazer 
alguma coisa também’.”

Maria Eduarda Trevezani, estudante da turma 
101, explicou a sua motivação para participar do 
grupo. “Fui criada numa família muito machista e 
participo do grupo para ter argumentos para de-
bater com a minha família, eu também pesquiso 
bastante”.

Então, movimente-se e participe! O grupo 
tem, também, uma página no Facebook “Vozes 
do IFeminismo”. Na página você encontra infor-
mes sobre as reuniões e materiais diversos para 
discussões sobre a temática.
*utilização gráfica para referências neutras, ou 
seja, sem identificação de gêneros.

Movimente-se com o Coletivo 
“Vozes do IFeminismo”

O laboratório de Agroindústria tem trabalha-
do para intensificar a integração do campo à 
mesa da produção do campus. A iniciativa faz 
parte de um projeto da Direção de Produção 
em que se busca o aproveitamento dos itens 
produzidos pelo campus para a utilização em 
aulas práticas, para o consumo no restaurante 
e para a comercialização no Posto de Vendas.

O laborátorio tem processado e produzido 
mais de 50 itens — de acordo com o forneci-
mento da matéria prima que varia ao longo do 
ano — entre produtos de panificação e confei-
taria, cárneos, lácteos e vegetais. De acordo 
com o coordenador do setor, Aloízio Lemos de 
Lima, a variedade na produção oferece aos es-
tudantes a oportunidade de diferentes práticas.

O setor, recentemente, tem trabalhado com 
itens produzidos a partir de ingredientes pro-
cessados de mandioca cultivada no campus,  
produzindo pão de queijo, tapioca e mandioca 
tolete. Aloízio anunciou, ainda, que o setor tem 
pretensão de produzir pães para a venda no 

Posto de Vendas e fornecimento ao restaurante.
A equipe do setor comemora, ainda, outras 

conquistas, como a aquisição de uma caixa 
d’água própria com uma estrutura de filtro indus-
trial e bomba dosadora de cloro. Essa estrutura 
garantirá a qualidade de água e oferecerá aos 
estudantes a oportunidade de visualizar o padrão 
de água ideal para uma indústria de alimentos.

Outro êxito que merece destaque é a conquis-
ta de um investimento de R$ 250 mil para a re-
forma e adequação da planta de processamento 
de vegetais.

O laboratório de Agroindústria oferece um 
programa de estágio. Interessados devem ve-
rificar a disponibilidade de vagas no setor. O 
programa consiste no acompanhamento dos 
funcionários do setor em todas as atividades da 
unidade: análise, produção e processamento 
de alimentos.

O responsável pelo setor, Aloízio Lemos, 
afirmou que o programa procura conciliar o me-
lhor do mercado de trabalho com o que o cam-
pus pode oferecer. 

Programa de Estágio na Agroindústria

Aloízio Lemos de Lima 
Téc. em Alimentos e Coord. de Prod. Agroindustrial  
Érika Francisquini Arruda - Téc. em Alimentos  
Patricia R. da Silva Cassiano - Téc. Alimentos  
José Augusto de Andrade - Aux. Operacional I  
Maria Cândida C. da Silva - Aux. de Serviços gerais
Maria das Graças Dias - Aux. operacional II  

Parabéns à equipe pelo trabalho

O Professor Marcos Fábio Lima ministrou a 
palestra “Nutrição de Precisão” no XIV Congres-
so Brasileiro sobre Produção e Comercialização 
de Ovos”, promovida pela Associação Paulista de 
Avicultura, no dia 16 de março. 

O professor avaliou que a representação do 
Campus Pinheiral no evento foi de extrema im-
portância para divulgar a instituição e promover 
a aproximação do meio acadêmico com a comu-
nidade de produção, facilitando a realização de 
atividades de pesquisa e extensão na área. Ele 
destacou, ainda, que o momento poderá abrir ca-
minhos para a criação de convênios de estágios 
e empregos.

Professor representa o 
campus em congresso

Arquivo pessoal

Conheça um pouco mais sobre o trabalho do Laboratório de Agroindústria



Registro dos servidores do Campus Pinheiral 
que atuarão, como voluntários, nas Olimpíadas 
Rio 2016. Na foto, da esquerda para a direita, 
os Professores Ricardo Tadeu e Luiz Augusto de 
Carvalho Carmo e o o Analista de Tecnologia da 
Informação Samuel Diniz. Eles atuarão, respecti-
vamente, nas seguintes modalidades esportivas: 
Judô, Remo e Tênis.

Voluntários nas Olimpíadas

A Cooperativa Escola dos Alunos do Cam-
pus Nilo Peçanha – Pinheiral convida os alu-
nos a se associarem e contribuírem para a 
reativação da associação. Próxima de uma 
possível extinção, a entidade precisa de asso-
ciados para o início de novos trabalhos.

O Professor Orientador da Cooperativa, 
José Tadeu Dutra, declarou que a intenção, 
após a reativação da Cooperativa, é trans-
formar a associação em uma Cooperativa de 
Trabalho e possibilitar assim a contratação dos 
alunos — com a devida orientação dos profes-
sores e técnicos do campus — para prestar 
serviços em diversas áreas. Destaca-se, ain-
da, que a Cooperativa tem o papel de promo-
ver palestras técnicas, atividades culturais e 
recreativas.

— A Cooperativa tem CNPJ e os registros 
de uma empresa e pode participar de uma lici-
tação de uma prefeitura, por exemplo. Os alu-
nos prestariam o serviço e receberiam propor-
cionalmente ao trabalho realizado — declarou 
o Professor José Tadeu.

A proposta da reativação da Cooperativa 
tem a intenção de manter a associação dos 
alunos que concluírem o curso no campus.
Atualmente, os alunos se desligam da coope-
rativa assim que se formam. O objetivo des-
ta proposta é possibilitar que os profissionais 
recém-formados prestem serviços por meio da 
cooperativa, auxiliando assim a sua inclusão 
no mercado de trabalho.

— O cooperativismo é uma doutrina econô-
mica baseada na solidariedade, no companhei-
rismo, na ajuda mútua, em que o ator principal 
é o ser humano e não o capital — analisou o 
Professor Ricardo Tadeu.

Assim sendo, o apelo é para que os alunos 
contribuam para a reativação desta importante 
associação no campus. Para se associar, bas-
ta procurar pela Vilma na Cantina do campus, 
portando a xérox dos seguintes documentos: 
RG, CPF e 2 fotos 3x4. É preciso, também, 
realizar o pagamento do valor de R$ 20, taxa 
única. O Professor José Tadeu alerta que este 
valor pode ser parcelado.

Cooperativa busca novos associados 
A iniciativa visa reativação da associação e implementação de novas propostas

O Informativo apresenta os monitores 2016 
do Espaço Ecológico Educativo (EEcoE): Cinthia 
Ariel e Naíla De Sá da Turma 203 e da turma 204, 
os estudantes da turma 204: Amanda Campos; 
Yasmin Fialho Torres; Márcio L. Carvalho Cruz e 
Ana Clara de Paula Condeixa. 

Os monitores têm a função de trabalhar para 
adequação e interpretação das trilhas ecológicas 
do espaço e promover a educação ambiental. A 
previsão é que a partir de maio, inicie-se o traba-
lho de visitas regulares ao espaço. Bom trabalho 
a essa galera. 

Parabéns aos nossos professores atletas, Luiz 
Augusto de Carvalho Carmo e Ricardo Tadeu, 
pelas recentes conquistas. O Professor Ricardo 
Tadeu foi promovido ao 6º Dan, um importante 
reconhecimento de sua dedicação ao Judô, em 
dezembro de 2015. Já o Professor Luiz Augusto 
recebeu 5 medalhas e um troféu na 1ª Etapa do 
Circuito Carioca de Natação Master, realizado em 
Março.

Conquistas nos Esportes

Envie sugestões de 
matérias para 

ascom.canp@ifrj.edu.br

EEcoE recebe novos monitores


