Jornada Científica promove intercâmbio de experiências
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O Campus Nilo Peçanha – Pinheiral sediou a
VII Jornada Interna de Iniciação Científica e Tecnológica (JIT) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e a I Feira
de Ciências do Programa de Formação de Recursos Humanos (PFRH) - Convênio Petrobras /
IFRJ, no dia 12 de junho.
Estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos dos campi do IFRJ se reuniram
no Campus Pinheiral com o objetivo de promover
o intercâmbio entre as pesquisas desenvolvidas
no Instituto. O encontro também oportunizou a
aproximação de distintas realidades dos campi
do IFRJ e o princípio de parcerias entre realidades de pesquisas complementares.
Participante de um projeto de pesquisa a respeito de biossistemas de insetos, o estudante do
curso técnico em Química, Talysson Pereira, do
Campus São Gonçalo, desconhecia, anteriormente à VII JIT, a prática agropecuária do CANP.
Apresentado a essa realidade, o estudante
revelou que pretende estabelecer parcerias com
o CANP para o desenvolvimento de seu projeto. Ele aproveitou a oportunidade para visitar a
Unidade Educativa de Produção de Apicultura,
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Comitê organizador do evento.

onde visualizou abelhas nativas, uma colmeia,
o método de criação do inseto e, ainda, obteve
informações sobre o biossistema da região.
Trezentos e trinta oito trabalhos nas áreas de
Ciências Agrárias, Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Ciências Exatas, Engenharias, Linguística,
Letras e Artes foram apresentados VII JIT e na I
Feira PFRH.
Na abertura do evento, estiveram presentes
o Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFRJ, Prof. Marcos Tadeu Couto representando o Magnífico Reitor, Prof. Fernando
César Pimentel Gusmão; o Pró-Reitor de Ensino Médio e Técnico, Prof. Armando dos Santos
Maia; o Prefeito do Município de Pinheiral, Prof.
José Arimathéa; o Diretor Geral do CANP, Prof.
Carlos Eduardo Gabriel Menezes; o Coordenador Geral de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação e Coordenador Geral do PIBICT/IFRJ, Prof.
Marcus Vinicius Pereira; a Diretora de Extensão,
Pesquisa e Inovação do CANP, Profª Shaiene
Costa Moreno, a sub coordenadora do PFRH do
IFRJ, Professora Bianca de Souza Rossini Marques, representando o Prof. Hudson Jean Bianquini Couto, Coordenador Geral do programa.
Após a abertura, houve apresentação da
mesa redonda “O Papel da Inter e da Multidisciplinaridade na Formação Profissional”, mediada pela Professora Maylta Brandão dos Anjos e
apresentada pela Professora Marina de Castro
Schwab e pelo Professor Professor Nemésio Neves Batista Salvador.
A programação seguiu com as apresentações
orais e em pôsteres de trabalhos de pesquisas.

“Ação Solidária na JIT”

Entrega das arrecadações ao Recanto
de Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa, de Pinheiral.

Programa de Formação de
Recursos Humanos - Petrobras/IFRJ

O Programa de Formação de Recursos Humanos (PFRH) é uma iniciativa da empresa Petrobras que objetiva, com base em convênios
com instituições de ensino, ofertar bolsas para
estudantes em diferentes níveis de ensino, para
a formação de recursos humanos no setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis. O convênio permite ainda investimentos em materiais,
equipamentos e atividades necessárias ao desenvolvimento das pesquisas.

Na foto acima, estudantes do curso técnico em
Meio Ambiente, participantes do trabalho “Cálculo de Emissões de Gases de Efeito Estufa: uma
questão ambiental pró-ativa” (PFRH – IFRJ), desenvolvido no CANP e orientado pelo Professor
Thiago Pereira, também na foto.

A Jornada Interna de Iniciação Científica e Tecnológica (JIT) representa o principal evento de divulgação científica e tecnológica no âmbito do IFRJ.

Projeto prevê criação de Espaço Ecológico Educativo

Coordenação de Pesquisa

Caro leitor,
No dia 12 de junho, abrimos as portas para a comunidade acadêmica do IFRJ
para um importante encontro de divulgação
científica e tecnológica: a VII Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRJ (VII
JIT) e a I Feira de Ciências do Programa de
Formação de Recursos Humanos da Petrobrás (I PFRH).
Parabenizamos e agradecemos a
toda comunidade do CANP pela dedicação
e trabalho, que proporcionaram uma recepção elogiada por muitos que aqui estiveram.
O esforço na preparação e realização desses
eventos foi responsável pelo sucesso reconhecido.
Agradecemos também à Pró-Reitoria
de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
pela confiança depositada ao nos dar a oportunidade de sediar o maior evento de divulgação científica interna do IFRJ.
Prosseguindo, convidamos a todos
para a leitura da matéria de capa a respeito
da VII JIT e da I PFRH.
Como mais uma importante iniciativa técnico científica do CANP, trazemos uma
matéria especial sobre a proposta de criação
do Espaço Ecológico Educativo (pág. 2), conduzida por um grupo de servidores docentes
e técnicos. Em breve, o projeto será levado à
apreciação da comunidade interna do CANP.
Destacamos também nesta edição, o
I Encontro do NAPNE do IFRJ (pág. 3), uma
importante discussão sobre educação inclusiva que também tivemos o prazer de sediar.
Confiram também, nesta edição do nosso
informativo, notícias da IX Semana dos Alimentos Orgânicos e da V Semana de Meio
Ambiente no CANP (pág. 3), os destaques do
NEaD, informações sobre a exposição “Vida
e Corte” e muito mais.

O projeto para criação do Espaço Ecológico Educativo (EEE) do CANP pretende reservar
uma área de aproximadamente 34 ha, localizada
no Campus Nilo Peçanha – Pinheiral, para o desenvolvimento de um laboratório ao ar livre. Atualmente, três projetos de pesquisa e extensão são
desenvolvidos na área em que se pretende criar
o EEE: (1) Levantamento Florístico e Fitossociológico para a criação do Espaço ecológico educativo no IFRJ-Campus Pinheiral. (2) Planejamento,
Interpretação e monitoramento das trilhas ecológicas. (3) Trilhas sensoriais: desenvolvimento de
novas percepções na relação sociedade-natureza, além das atividades de plantios de espécies
nativas em áreas preestabelecidas. Objetiva-se
que o EEE seja aberto à visitação monitorada, na
que o público poderá observar além da floresta em
recuperação, nascentes, córregos, aspectos sobre a conservação do solo, animais, entre outros
componentes da biodiversidade. Dessa forma, o

Vista da área que o Espaço Ecológico Educativo
pretende ocupar– Google earth

conhecimento gerado no IFRJ - Campus Pinheiral
servirá como instrumento para a transformação
da realidade local e regional, no âmbito ambiental e social. Discute-se também a possibilidade de
transformação desse espaço em uma Unidade de
Conservação.
A equipe responsável pelo projeto de criação
do Espaço Educativo Ecológico é composta pela
Profa. Cristiana C. Miranda, Profa. Carla Lima,
Prof. Thiago F. P. D. Pereira, Técnicos José Roberto Lima de Jesus e Almir Ferreira e por 16
alunos (bolsistas e estagiários). Também são parceiros, o Agrônomo Thiago Bernini, o Engenheiro
Ambiental Luiz Felipe M. Sant’anna, o Agrônomo
Heider Franco e Joaquim Valim, representante da
prefeitura municipal de Pinheiral.
O projeto será submetido à análise do Colegiado do campus. Para mais informação e sugestões,
procure os membros da equipe de condução do
trabalho.

Equipe em trabalho de campo:
Levantamento florístico e fitossociológico.

Uma boa leitura e um abraço a todos.
Professor Carlos Eduardo
Gabriel Menezes
Diretor Geral

Equipe responsável pelo projeto de criação do Espaço Ecológico Educativo.

Sustentabilidade Ambiental e Produção Orgânica
A IX Semana dos Alimentos Orgânicos e a V Semana de Meio Ambiente
no CANP aconteceram de forma integrada no período de 03 a 07 de junho.
Estudantes dos cursos técnicos em Agropecuária e em Meio Ambiente participaram, conjuntamente, de discussões sobre as temáticas das semanas.
De acordo com a Direção de Extensão, Pesquisa e Inovação, o objetivo
da iniciativa de simultaneidade das semanas foi o de integrar as temáticas
de debates: alimentos orgânicos e a sustentabilidade ambiental.
A produção orgânica é uma forma sustentável de desenvolvimento da
agricultura. O emprego de técnicas naturais de adubação e o controle de
pragas resultam em práticas de respeito ao Meio Ambiente.

O evento de celebração da Semana dos Alimentos Orgânicos e da Semana do Meio Ambiente no CANP gerou discussões acerca do Código Florestal, Certificação Orgânica, Agricultura Familiar, Políticas Públicas e Sistemas Agroflorestais, Agronegócio, entre outros temas. No dia 6, os alunos
participaram de panfletagem e foram às ruas de Pinheiral e Barra do Piraí
para promover os alimentos orgânicos. No dia 07, o CANP recebeu a comunidade para mais uma edição da Feira de Produtos Agroecológicos.
A Semana do Meio Ambiente é promovida nacionalmente e celebra o Dia
do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Já a Semana dos Alimentos Orgânicos
é uma iniciativa do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento cujo
objetivo é o de divulgar e incentivar o consumo de alimentos orgânicos.

No Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho, os estudantes participaram de
uma oficina de reciclagem de papel, ministrada pela artesã, Andrea Lima
Silva Oliveira, do Condomínio da Arte - Piraí. A proposta da oficina foi a
produção de bloquinhos de papel.

Concentração no hall do prédio administrativo para panfletagem de divulgação dos alimentos orgânicos nas cidades de Pinheiral e Barra do Piraí. E
confira no site do G1, a matéria realizada pela TV Rio Sul sobre a atividade
de panfletagem em Barra do Piraí.

Encontro debate Educação Inclusiva no IFRJ
coordenadora do NAPNE na Pró-Reitoria de Extensão, afirmou que a
escolha do CANP para a realização
do evento foi baseada na premissa
de que a instituição apresenta ações
representativas de educação inclusiva no IFRJ e, ainda, foi um dos primeiros campi do Instituto a iniciar as
atividades do núcleo.
A programação do evento contou
com uma visita guiada ao projeto
de equitação lúdica desenvolvido
no CANP e apresentou mesas redondas e grupos de trabalho sobre ações inclusivas no IFRJ e na
educação profissional. Ao longo do
evento houve mostra de pôsteres
acerca de educação inclusiva e temas diversos.

Mesa redonda com o tema : “O processo de inclusão na Educação Básica: Desafios e Possibilidades”

Thiago Santos

Thiago Santos

Visita guiada ao projeto de Equitação Lúdica.

O CANP recebeu a comunidade
do IFRJ, representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da Associação de Pais
de Autistas e Deficientes Mentais
(APADEM) e das secretarias municipais de educação da região no
I Encontro do Núcleo de Apoio às
Pessoas com Necessidades Específicas do Instituto Federal do Rio de
Janeiro (NAPNE - IFRJ), realizado
no dia 20 de junho.
O encontro teve como objetivo
refletir sobre as práticas inclusivas
nos diversos campi do Instituto e
promover a construção de referenciais norteadores para ações que
possam viabilizar um sistema educacional inclusivo.
A pedagoga Amanda Carlou,

Cerca de 150 pessoas participaram do
encontro.

A Exposição “Vida e Corte” foi um sucesso.
Mais de 300 visitantes.
Parabéns para o artista Thiago Fernandes.

Boas Vindas!
Estudantes do curso técnico em
Informática do Programa Nacional
de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) no CANP foram
recepcionados com uma visita aos
principais setores do campus, no
dia 21 de maio. A visita foi guiada
pelo servidor Luiz Felipe Sant’anna.
O Pronatec é uma iniciativa do Governo Federal com o objetivo de
ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no
país. Desde o segundo semestre de
2012, o CANP oferece o curso técnico em Informática a estudantes
da Rede Estadual de Ensino e, em
breve, cursos de Garçom e de Camareira, na modalidade Formação
Inicial e Continuada, serão também
ofertados pelo Pronatec.
Destaque também para a acolhida do curso Técnico em Agroindústria (Proeja). Foram dois dias de
atividades de integração para rece-

Estudantes do Pronatec em visita guiada ao campus.

ber os estudantes ao ano letivo de
2013, nos dias 22 e 23 de maio. A
programação contemplou propostas
de dinâmicas em grupo, apresentação do campus, orientações para
estudo e uma palestra motivacional.
Ex-alunos do curso participaram da
acolhida aos novos estudantes e
relataram suas experiências. A programação também contou com o
“Momento da Família no Campus”,
iniciativa que visa à integração da
família ao contexto escolar e à reflexão acerca da importância do núcleo
familiar no processo de estudo.

Parabéns aos técnicos em Serviços Públicos, em Lazer e em
Agente Comunitário de Saúde que
celebraram sua formatura no dia
25 de maio. Sucesso aos novos
profissionais. A cerimônia celebrou
a conclusão da formação técnica
de 75 alunos dos polos São José
do Vale do Rio Preto, Engenheiro
Paulo de Frontin, Rio Claro, Piraí,
Pinheiral, Barra Mansa, Volta Redonda, Porto Real, Complexo do
Alemão e Resende.

A solenidade marcou a conclusão da primeira turma do Curso
Técnico em Agente Comunitário
de Saúde, na modalidade à distância, do IFRJ. A formanda no curso
técnico em Serviços Públicos, Maria da Paz Nemezio Silva, do Polo
Complexo do Alemão, também foi
destaque na cerimônia. A cobradora de 46 anos, depois de cerca
de 20 anos distante dos bancos
escolares, voltou aos estudos com
o objetivo se de preparar para as
oportunidades do mercado de trabalho. E assim, ela concluiu o Ensino Médio e seguiu para o curso
técnico.

NEaD recebe novos tutores
Boas vindas aos 40 novos tutores que chegaram para reforçar a
equipe do Núcleo de Educação a
Distância. Após um período de capacitação com o “Curso de Formação de Tutores para EaD”, os tutores iniciaram suas atividades de
apoio aos estudantes dos cursos
técnicos em Serviços Públicos,
Os participantes do momento da
acolhida receberam kits com produtos
da Unidade Educativa de Produção de
Agroindústria. Visando uma integração
entre os estudantes, os alunos veteranos entregaram os kits para os novos
alunos e vice-versa.

Final do Futsal no CANP
Parabéns ao time “Cuca Beludo”,
campeão do torneio de Futsal Masculino do CANP. O segundo lugar
ficou com o time “SA Coraspado” e
a terceira posição com os “Só Canela Forte”. Destaque para o artilheiro
do campeonato o ex-aluno Hugo
Pereira e para o goleiro menos vazado, Guilherme do Carmo, o Bob
da turma 202. Foram três semanas
de partidas com sete jogos. O cronograma esportivo do CANP segue
com o torneio de futsal feminino.

Estudantes
celebram formatura

Da esquerda para a direita, o time “Só
Canela Forte” e “Cuca Beludo”.

em Lazer e em Agente Comunitário de Saúde. A capacitação teve
a carga horária de 60 horas, realizou-se no período de 20 de abril a
18 de maio de 2013 e abordou os
seguintes temas: Interação, Comunicação e Escrita; Ambientação
em EaD e Feedback na Tutoria.

Parabéns aos novos técnicos!
O nosso desejo de sucesso aos
técnicos em Agropecuária, em Meio
Ambiente, em Agroindústria, em Informática e em Secretariado, con-

cluintes do ano letivo de 2012. As
cerimônias de formaturas aconteceram no mês de junho nos dias 13,
14, 20 e 21.

Capacitação incentiva Produção Orgânica
Alunos associados à Cooperativa Escola dos Alunos do CANP
(CEACANP) e produtores rurais de
Pinheiral participaram do curso de
capacitação “Manejo de Resíduos
Orgânicos na Propriedade Rural”
nos dias 08 e 09 de maio. A oferta
do curso foi resultado de parceria
entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), a CEACANP
e a Prefeitura Municipal de Pinheiral. O Professor Heider Franco e o técnico em Agropecuária Luciano Villarinho ministraram o curso. A atividade se
insere nas ações do Centro Vocacional de Tecnologia em Agroecologia do
CANP. Em breve, o Informativo trará uma matéria especial sobre o Centro.
Aguarde!

