PROGRAMA GARANTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA A 100 MULHERES
Cem mulheres como Gláucia Nogueira Barbosa
saem de suas casas e seguem para o CANP duas
vezes por semana à busca de capacitação profissional, de trocas de experiências e do aumento da
auto estima.
Todas essas mulheres fazem parte do Programa
Mulheres Mil - Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável, uma ação do governo federal que
pretende capacitar 1 mil mulheres em todo o país.
O programa tem como premissa desenvolver
ações de inserção no mundo do trabalho, estimulando o empreendedorismo, as formas associativas
solidárias e a empregabilidade.
No CANP, as participantes estão inseridas no
curso de salgadeira e receberão informações sobre

empreendedorismo, linguagens, informática, segurança do trabalho, cálculos, higienização, além de
aulas práticas sobre a produção de salgados.
Para Gláucia, a participação no programa significa realização profissional, social e também pessoal.
Ela destaca que o convívio com as participantes e
com os professores é muito importante para todas.
Gláucia é também empreendedora e comercializa
lanches e salgados. Ela revela que a motivação para
participar do programa foi gerada pelas dúvidas do
dia a dia da prática: “como congelar?”, “por quanto
tempo devo congelar”, entre outros questionamentos.
As atividades do programa Mulheres Mil no
CANP começaram em dezembro de 2011 e seguem
até julho de 2012

Gláucia é destaque na turma devido à sua alegria.

SOLENIDADE CELEBRA FORMATURA DOS PRIMEIROS TÉCNICOS DO NEAD
A pioneira iniciativa de oferta de educação técnica à distância do campus Nilo Peçanha – Pinheiral celebrou a formatura de 80 técnicos em Serviços Públicos e em Lazer, neste sábado, dia 10.
Estudantes de Engenheiro Paulo de Frontin,
São José do Vale do Rio Preto, Resende, Barra
Mansa, Volta Redonda e Pinheiral venceram barreiras de tempo e distância e conquistaram uma
formação técnica em instituição federal. Tudo graças à oportunidade proporcionada pela oferta da
educação à distância, pública e gratuita.
Para Rosângela Batista de Souza Ramos, professora de educação infantil, casada, mãe de dois
filhos e dona de casa, a experiência da educação
à distância foi, a princípio, um desafio, o contato
com a internet e com plataforma. Mas a dificuldade se tornou oportunidade e, hoje, a Técnica
em Lazer é funcionária em um parque aquático
da região.
Moradora de Valença e estudante do polo Engenheiro Paulo de Frontin , Rosângela confirma que
o ensino à distância significa ampliação do acesso à educação a moradores de regiões em que a
oportunidade do ensino presencial é precária.
Não perca na próxima edição do nosso Informativo uma entrevista com Rosângela.

UM POUCO DA HISTÓRIA...

A funcionária da Direção de Administração do
campus, Mônica Valéria, recebe da mão do Professor
José Arimathéa a representação do seu certificado de
conclusão do Curso Técnico em Serviços Públicos.

A Professora Ana Luíza foi surpreendida durante a
solenidade com uma homenagem. Ana está na coordenação da educação à distância desde sua idealização,
em 2007. Com uma longa trajetória profissional e de
vida no CANP, ela está em processo de aposentadoria.

Em 2007, O Ministério da Educação lançou o
programa e-Tec Brasil que tem por objetivo formar
profissionais de nível médio na modalidade à distância. Em 2009, o campus Nilo Peçanha – Pinheiral foi a primeira instituição a implementar o programa com a oferta dos cursos técnicos em Lazer e
em Serviços Públicos no estado do Rio de Janeiro.
Durante a cerimônia de formatura, a professora
Ana Luíza de Oliveira Santos, Coordenadora Geral
do NEAD, relembrou percalços para a implantação
da educação à distância no, então, Colégio Agrícola Nilo Peçanha: falta de infraestrutura, prazos,
descrenças e o desenvolvimento de uma nova realidade, o ensino à distância. “Foram muitos dias e
noites debruçados em cima de planilhas e cálculos,” recorda Ana.
Em seu discurso, a coordenadora também destacou o papel do diretor da época, Professor José
Arimathéa, que para não perder o prazo determinado pelo Programa e-Tec Brasil finalizou o projeto
para a implementação da educação à distância no
CANP, dentro do avião, em uma de suas viagens a
Brasília para resolver assuntos pertinentes à escola.
Em 2009, foi inaugurado o Núcleo de Educação à distância. O local conta com uma infraestrutura de dois Laboratórios de Informática com 20
máquinas cada, sala de produção de vídeo; sala
de coordenação; banheiros com acessibilidade
para portadores de necessidades especiais; secretaria; depósito e Centro de Processamento de
Dados - CPD.

EQUIPE TRABALHA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA A3P
Queridos Leitores,
Gostaria de aproveitar esta
oportunidade para mais uma
vez desejar boas vindas a todos.
Servidores e alunos, sejam bem
vindos ao ano letivo de 2012!
Estávamos aguardando ansiosamente por todos vocês, para
receber a energia que movimenta esta escola. No período em
que os esperávamos, trabalhamos para recebê-los.
Desejamos boas vindas especiais aos estudantes dos primeiros anos de todos os cursos.
Parabéns, vocês agora passam
a pertencer “a melhor escola pública da região”. Título atribuído
a nossa escola pelo jornal Diário
do Vale devido ao resultado dos
nossos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
Tenho a certeza de que 2012
será um ano de muito trabalho e
realizações. Dessa forma, estou
à disposição para trabalharmos
juntos e reafirmo o meu compromisso de manter as portas abertas do gabinete do diretor para
receber todos.
Em suma, aproveitem a leitura do nosso Informativo, esta
edição está repleta de novidades: o nascimento do primeiro
burrinho da UEP de Equinocultura, a repercussão na mídia da
exposição “Rock Art” e muito
mais. Nesta edição, você também poderá conferir a vitória do
ex-aluno, Toninho. No dia 8 de
março, tive o prazer de compartilhar com Toninho mais uma conquista (veja na matéria ao lado).
Boa leitura,
Professor Carlos Eduardo
Gabriel Menezes
Diretor Geral

A partir de abril, a cada 15 dias,
o Engenheiro Ambiental Luiz Felipe
Machado de Sant’anna Neto e um
grupo de professores se reunirão
para discutir a implementação da
A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) no campus. Os
encontros darão continuidade ao
trabalho que teve início em outubro
de 2011 com a mesma equipe.
O gerenciamento de resíduos
sólidos, a implementação de compras verdes, o desenvolvimento de
atividades de educação ambiental e
a discussão de programas de qualidade de vida, são alguns dos temas
que nortearão o trabalho do grupo.
Em 2012, o campus pretende desenvolver as práticas dos temas
descritos acima e, assim, desenvolver a A3P.
Na opinião de Luiz Felipe, a administração pública, como fiscalizadora das atividades da iniciativa

privada, deve guiar suas ações para
servir de exemplo. Razão pela qual
se sustenta a importância da implementação da A3P.
O Engenheiro Ambiental defende que os maiores desafios da A3P
é a quebra de paradigmas, a incorporação de novos hábitos e o combate à desinformação. “Você sabe
que tipo de lixo deve jogado na lixeira azul?” A lixeira azul é destinada
ao descarte de papel, porém, muitas vezes, por falta de conhecimento, o descarte de outros materiais
também é feito nesta lixeira.
Em 2010, o trabalho de desenvolvimento da A3P no CANP começou com a liderança do Professor
Aníbal Santos com atividades como
palestras e campanhas de uso racional da água e da energia elétrica.
A A3P é um projeto que se iniciou no Ministério do Meio Ambiente
(MMA) que tem como objetivo sensi-

EQUINOCULTURA GANHA NOVO MEMBRO
O mais novo membro da Unidade Educativa de Produção de Equinocultura do CANP, um burrinho,
nasceu às 6h de uma manhã de
domingo, dia 26 de fevereiro. O filho da égua Esperta foi fruto de uma
inseminação artificial.
Quando o filhote do acasalamento de uma égua e um jumento é uma
fêmea, ela é chamada de mula e
quando nasce um macho, ele é, popularmente, chamado de burro. Outrossim, pode ocorrer o cruzamento
de um cavalo com uma jumenta e,
nesse caso, o produto gerado recebe o nome de bardoto ou bardota.
Mulas, burros, bardotos e bardotas são estéreis e, portanto, não
geram descendentes. Segundo o

professor responsável pela UEP de
Equinocultura, Fábio Teixeira de Pádua, apesar da infertilidade, a produção de animais híbridos (muares)
tem recebido atenção de criadores
tradicionais de equinos em função
do valor econômico que esses animais têm alcançado no mercado do
agronegócio brasileiro.

bilizar e estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios
de gestão ambiental em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e redução
de gastos institucionais por meio do
uso racional dos bens públicos e da
gestão adequada dos resíduos.

CANP INICIA ANO LETIVO
O CANP recebeu alunos e professores para o início do ano letivo
de 2012 no dia 15 de março. Para
os veteranos, o primeiro dia foi de
reencontros. Já para os novatos, o
momento foi de muitas expectativas
e curiosidades que lotaram o auditório do CANP.
No primeiro dia de aula de 2012,
os estudantes dos primeiros anos
de todos cursos receberam da Direção de Ensino, das Coordenações
Técnico-Pedagógica, de Registro
Acadêmico e Estágio orientações e
informações úteis para o dia a dia
no campus. As coordenações de
Pesquisa e de Extensão também
aproveitaram o momento para apresentar aos estudantes as possibilidades de participações em projetos
de pesquisa e de extensão.

DO TÉCNICO PARA O DIREITO
Ex-aluno revela que pretende levar sua experiência como estudante do CANP
para o exercício do Direito
O técnico em Agropecuária, José
Antônio Ferreira Dias, pretende levar
sua experiência de comprometimento e organização - desenvolvidos durante o seu período como aluno do
CANP - para o exercício do Direito.
O ex-aluno recebeu sua carteira profissional de advogado no dia
8 de março, na sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em
Volta Redonda. A equipe do nosso
Informativo esteve presente na cerimônia e o Professor Carlos Eduardo
Gabriel Menezes, ex-professor de
José Antônio, prestigiou o momento.
José Antônio, conhecido como
Toninho, veio de uma família humilde. De Macuco (RJ) chegou a
Pinheiral à procura de uma oportunidade para concluir os estudos.
Em 1992, Toninho se formou em

Técnico em Agropecuária e relata
que vivendo em período de recessão brasileira foi obrigado a cortar
cabelo para ganhar a vida. Ofício
desenvolvido durante o seu período
de aluno no CANP.
Tudo começou quando os novatos, com os cabelos picotados,
precisaram refazer seus cortes e
Toninho assumiu essa missão para
ganhar um dinheiro extra.
Há aproximadamente 20 anos
como barbeiro, Toninho agora é advogado e defenderá o direito dos
consumidores de Pinheiral. Ele atenderá seus novos clientes nas segundas, terças e quartas-feiras. Já nas
quintas, sextas e sábabos, ele trabalhará em seu salão. Conciliando as
tarefas de barbeiro, advogado e pai
de dois filhos.

Toninho revela que a iniciativa de
voltar aos estudos foi inspirada em seu
pai, que decidiu aprender a ler e a escrever aos 60 anos de idade. “O meu
pai, aos 60 anos, voltou aos estudos.
Eu, aos 30, ainda posso fazer muito,”
concluiu o advogado na época em que
decidiu ingressar na faculdade.
Parabéns, Toninho! Sucesso em
sua nova trajetória!

Novos docentes chegaram em
2012 para reforçar a equipe do
CANP. Fernanda Deborah Barbosa
Lima (Sociologia), Sérgio Roberto
de Souza Resende (Filosofia), Paula
Marques Brandão (Direito), Morgana
de Abreu Leal (Inglês), Sebastiana
da Silva Melo (Biologia). Sejam bem
vindos! Também desejamos as boas
vindas à servidora Lucélia Cristina
Pilad Lima que chegou para reforçar
a equipe da Coordenação do Registro Acadêmico.

Toninho com sua família e o professor Carlos
Eduardo na cerimônia de entrega da carteira
profissional na OAB.

EXPOSIÇÃO ‘ROCK ART’ É DESTAQUE NA MÍDIA

RURAL REAFIRMA CONVÊNIO COM O CANP
Representantes do Programa de
Sanidade Animal da Universidade
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
estiveram no CANP no dia 12 de
março para reafirmar o convênio do
campus com o programa.
O Dr. Walter Flausino e Dra. Vera
de Jesus encontraram-se com o Diretor Carlos Eduardo Gabriel Menezes e visitaram algumas dependências do campus acompanhados do
Coordenador de Produção Marlon
Sarubi.
Atualmente, o programa é desenvolvido nas Unidades Educativas de Produção de Suinocultura e
Bovinocultura de Corte. A expectativa é a de que em 2012, o convênio,
também, atenda as UEPs de Avicultura, Equinocultura e Cunicultura.
O trabalho subsidia a educação

dos alunos de pós-graduação e graduação da Rural dos cursos de Veterinária e Zootecnia. Os estudantes
da universidade realizam, sem nenhum custo para o CANP, exames
de brucelose, leptospirose, triconomose, tuberculose, cultura e antibiograma uterino, rinotraquéite infecciosa bovina (IBR), entre outros.
Há três anos, o CANP possui
parceria com o Programa de Sanidade Animal da UFRRJ.

A exposição inaugural da aluna
do curso técnico em Agroindústria
e artista plástica, Marcella Toscano, foi destaque na mídia televisiva, impressa e digital. A mostra
“Rock Art” aconteceu entre os meses janeiro e fevereiro no CANP.
A artista superou sua timidez
para falar sobre o seu trabalho
para a BAND e para o jornal Diário
do Vale. A exposição,também ,foi
destaque nos principais portais de
notícias da região.
Para quem não pôde conferir a

exposição, a mostra reuniu 20 desenhos que trouxe ao público uma
série de obras com referências a
signos e símbolos do imaginário
desse gênero musical.

PROFESSOR REPRESENTA O IFRJ NO PARAGUAI
O Professor Marcos Fábio de Lima
representou o IFRJ na Universidade
São Calos, em Assunção no Paraguai. À convite da coordenação do
“Programa de Especialização em Produção Animal Sustentável na América
Latina”, o professor esteve na universidade nos dias 9 e 10 de março para
falar sobre a Formulação de Rações
para Animais de Produção.
Conforme o Marcos Fábio, a experiência oportunizou a troca de informações técnicas e o conhecimento de um mercado em expansão.
“Foi uma oportunidade fantástica de
conhecer na prática o agronegócio
paraguaio, que está crescendo de
modo exponencial e, em breve, irá
assumir uma posição importante nas

exportações de produtos agropecuários, sobre tudo de milho e soja, bem
como de frangos de corte.” Marcos
pretende levar o conhecimento para
as salas de aula.“Voltei com um pouco mais de bagagem técnica para
transmitir aos meus alunos e colegas de trabalho do IFRJ,” declara.

Marcos Fábio com os participantes do programa de pós-graduação.

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
MARCA PRESENÇA EM
ITATIAIA
ESTUDANTES COMEMORAM INGRESSO NA UNIVERSIDADE
Em muitos encontros com formandos de 2012, docentes e técnicoadministrativos compartilham com
os estudantes a alegria e a satisfação da conquista de uma vaga na
universidade. UFRRJ, UFF, UERJ,
PUC, são algumas das instituições
que possuem os alunos do campus
Nilo Peçanha – Pinheiral do Instituto
Federal do Rio de Janeiro em suas
listas de aprovados.
O CANP, que recebeu o título de
“melhor escola pública da região”
pelo jornal Diário do Vale devido aos
resultados dos alunos na edição de
2010 no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), comemora novamente o desempenho de seus alunos formandos 2011-2012, que por meio do
Enem e do vestibular, conquistaram a
tão almejada vaga na universidade.

Alguns alunos optaram por desenvolver os conhecimentos adquiridos
nos cursos técnicos em Agropecuária
e Meio Ambiente e ingressaram em
graduações como Zootecnia, Ciência
Ambiental, Engenheira Ambiental.
Já outros, como o estudante Renato dos Santos Gonçalves, Técnico
em Meio Ambiente, transmite sua experiência desenvolvida em um projeto de pesquisa no CANP sobre Jogos Digitais para sua graduação em
Jogos Digitais, na PUC-SP. Renato,
através da nota do ENEM, conquistou uma bolsa de 100% e é estudante do PROUNI – Programa Universidade Para Todos.
Os resultados dos alunos do CANP
nos vestibulares e no Enem vêm demonstrando que a qualidade de ensino do ultrapassa a educação técnica.

PROF. LUIZ É DESTAQUE NO ESPORTE
O Professor Luiz Augusto de
Carvalho Carmo, Coordenador do
Ensino Médio, foi destaque no Campeonato Master da Região Sul Fluminense de natação em 2011, com
15 medalhas e um troféu.
De março a dezembro, Luiz percorreu as cidades de Valença, Angra
do Reis, Resende, Barra do Piraí e
Volta Redonda em campeonatos.
Para Luiz, o esporte significa
saúde e ainda a possibilidade de
ampliar ciclos de amizades.
Em 2012, ele pretende voltar às
piscinas para campeonatos. Luiz
Augusto que já participou de campeonatos de Remo e lutou capoeira.

Estudantes do curso técnico em
Lazer dos polos de Volta Redonda e
Piraí estiveram no Parque Nacional
de Itatiaia. Acompanhados das professoras formadoras, Paula Barreto
e Michele Bretz e dos tutores Débora Candido, Samir Vilas Boas e
Raquel Lino, os estudantes acrescentaram uma experiência prática
aos conteúdos desenvolvidos nas
disciplinas"Ecoturismo", "Lazer em
unidades de conservação" e "La-

zer, saúde e qualidade de vida."
De acordo com a tutora Débora,
a visita oportunizou ao grupo uma
rica vivência abrindo possibilidades
de parcerias para futuros estágios.
Durante a visita, os alunos foram convidados para participar de
um curso de capacitação para voluntários como monitores de lazer.
A visita aconteceu no dia 11 de fevereiro.

ESTUDANTES SE REÚNEM EM ENCONTRO PRESENCIAL
Estudantes dos cursos técnicos
em Serviços Públicos, Lazer e Agente Comunitário de Saúde dos 12 polos do NEAD se reuniram no CANP
para a 2ª edição de 2012 do encontro presencial, o conhecido aulão.
Cento e setenta alunos estiveram presentes. A programação
contou com aulas presenciais e dinâmicas. O destaque da programação foi para a chamada “trilha sensitiva”
no gramado do relógio do sol, desenvolvido pelo curso técnico em Lazer
(foto acima). O encontro aconteceu no dia 3 de março.

ACENDA UMA LUZ AZUL

Na semana de Conscientização do Autismo (28 de março a 4 de abril),
o CANP acendeu uma luz azul na portaria em afirmação ao seu envolvimento com a causa.
A Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais (APADEM),
em parceria com a Prefeitura de Volta de Redonda realizou uma semana
com palestras e workshops para esclarecimentos sobre o tema.
Você sabe o que é autismo? Não? A APADEM trabalha para divulgação do autismo. Você pode ser um multiplicador desta ideia.
Acompanhe o trabalho da APADEM no site www.apadem.com.br

SILAGEM EM PAUTA

Técnico Nelson fala sobre o método para a BAND
A equipe da TV Bandeirantes es- ar na quinta-feira, 29, no programa
teve no CANP no dia 22 de março. “Acontece Regional”.
O Técnico em Agropecuária, Nelson
O CANP aproveitou o espaço
Oscaranha Gonsales da Costa, con- na televisão para informar que sua
cedeu entrevista a emissora e falou equipe está à disposição dos produsobre silagem, método de conserva- tores regionais para apoio técnico.
ção de forragem para alimentação
de animais.
No mês de março, o CANP realizou processos de silagens para
garantir a alimentação dos animais
das Unidades Educativas de Produção de Bovinocultura de Corte e
de Leite em épocas de ausência do
alimento ao natural.A matéria foi ao

Depois de ler este informativo, se não interessar mais, ofereça a uma
pessoa para que ela também possa se informar. E quando for jogar

fora, se possível, encaminhe a reciclagem. A3P CANP-IFRJ

