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O campus Nilo Peçanha – Pinheiral recebeu 
o conceito de “melhor escola pública” do Médio 
Paraíba pelo jornal Diário do Vale. O jornal adotou 
como referência a nota do Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio) para a classificação. Entre 
as escolas públicas dessa região, o CANP obteve 
a maior média no exame ocupando, dessa forma, 
a 10ª posição do ranking entre escolas públicas 
e particulares. A pesquisa incluiu 92 escolas da 
região que tiveram a média total obtida no Enem 
publicada pelo Inep (Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Segundo a Direção de Ensino, o resultado po-
sitivo dos alunos deve-se a vários fatores como: 

CANP CONQUISTA A MAIOR MÉDIA NO ENEM ENTRE 92 ESCOLAS DO MÉDIO PARAÍBA
a integração com o ensino profissional, que con-
tribui para que os alunos percebam os conteúdos 
de forma mais contextualizada e interdisciplinar; 
o ensino integral, que compromete mais o aluno 
com os estudos; a boa qualidade no nível de for-
mação dos professores , a dedicação docente ex-
clusiva ao campus e, também, ao corpo discente; 
o envolvimento em atividades de pesquisa e ex-
tensão, estimulando, assim, o raciocínio científico 
e a capacidade de solução de problemas.

O aluno João Gabriel Alvarenga de Souza da 
turma 302,  do curso Técnico em Agropecuária, 
revela que sua expectativa em relação ao Enem 
já era grande antes da divulgação do resultado da 

Cerca de 130 pessoas reuniram-se no auditó-
rio do CANP para discutir a questão da agricultura 
familiar e da alimentação escolar na Região Sul 
Fluminense. O Seminário “Alimentação Escolar: 
uma oportunidade para a Agricultura Familiar no 
Sul Fluminense” foi realizado no dia 6 de outubro 
por meio da parceria do campus com a Embrapa 
Agroindústria de Alimentos (RJ). 

O objetivo do evento foi promover a discus-
são acerca do desenvolvimento da Lei nº. 11.947/ 
2009, na região Sul Fluminense e Médio Paraíba. 

escola no exame em 2010. “E agora é maior ain-
da,” diz. Ele acredita que a integração entre o En-
sino Profissional e Médio é a principal razão pelo 
bom desempenho dos alunos no Enem. “Muito do 
que a gente aprende no Ensino Médio, a gente vê 
no técnico também de uma forma mais aprofun-
dada,” ressalta.

Não é a primeira vez que o CANP é destaque 
no Exame Nacional do Ensino Médio. Na edição 
de 2009 do exame, o campus obteve a primeira 
posição entre as escolas públicas de 24 cidades 
do estado do Rio de Janeiro.

equipe pela organização e receptividade. Seus re-
presentantes, ainda, ressaltaram que pensam em 
possíveis parcerias com o CANP. “Em nome da 
ACAMPAR-RJ e da FAERJ, aceitem  meu agra-
decimento especial pela simpatia, competência, 
atenção e organização do evento. Muito obrigado 
pela oportunidade. Aprendi muito neste seminá-
rio e tenho certeza de que firmaremos, em breve, 
parceiras para outras ações e projetos,” declarou 
Markus S.Wolfjdunkell Budzynkz, , Diretor Técni-
co de Projetos/ACAMPAR-RJ.

Houve, também, um debate sobre dificuldades e 
soluções. A Lei nº.11.947/2009 obriga Estados e 
Municípios a gastarem, no mínimo, 30% dos re-
cursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação com a aquisição de alimentos pro-
duzidos por agricultores familiares  para a desti-
nação à alimentação escolar.

No decorrer do seminário, a Professora Sa-
brina Araújo de Almeida apresentou um levanta-
mento feito junto às secretarias de educação da 
região sobre a implementação dessa lei. O even-
to também abordou assuntos como boas práticas 
agrícolas, organização dos produtores rurais para 
venda de produtos para a alimentação escolar, 
entre outros.

O seminário contou com a participação de di-
versas prefeituras e secretarias de educação da 
região, produtores rurais e associações. A Ema-
ter Rio, a presidência da Cooperativa de Produto-
res Rurais do Vale do Paraíba, a Federação das 
Associações de Apicultores do Estado do Rio de 
Janeiro (FAERJ), Associação dos Criadores de 
Abelhas Nativas e Exóticas (ACAMPAR-RJ), en-
tre outras entidades, estiveram presentes.

A ACAMPAR-RJ e a FAERJ parabenizaram a 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR EM DISCUSSÃO

A MELHOR ESCOLA PÚBLICA DO MÉDIO PARAÍBA



Dr. Celso Rayol é Técnico Agrí-
cola da primeira turma do curso no 
CANP. Ele se formou em 1959, logo 
após foi para universidade e se for-
mou em Medicina Veterinária. Traba-
lhou no Ministério da Agricultura, foi 
coordenador de trabalhos de Inse-
minação Artificial no Estado do Rio 
de Janeiro, criou o Centro de Trei-
namento para inseminação artificial 
na Fazenda Regional de criação em 
Pinheiral, chefiou o Grupo Executi-
vo de Produção Animal e o Posto de 
Inspeção Sanitária Animal.

Aposentado, Dr. Celso criou a 
Firma PROGENIE LTDA de comer-
cialização de sêmem bovino  em 
1992. Por meio dessa representa-
ção comercial, prestou vários cur-
sos de acasalamentos genéticos em 
bovinos em São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Estados Uni-
dos entre outras localidades.Veja o 
bate-papo que a equipe do Informa-
tivo teve com ele.
O que o CANP significou para sua 
vida?
Tudo, o CANP mudou completa-
mente minha vida. Me introduziu no 
meio agropecuário e me tornou um 

profissional responsável e cumpri-
dor das obrigações.
Por que decidiu estudar no 
CANP?
Vislumbrei uma oportunidade.
Ele finaliza como uma mensa-
gem aos alunos e servidores do 
CANP:

“Procurem atingir seus objetivos 
sem precisar de favores e respei-
tando o próximo.”

Em julho, Dr. Celso esteve no 
CANP e ministrou o Curso de Inse-
minação Artificial para estudantes 
cooperados da CEACANP. 

A técnica em Química Letícia 
Silotti Zampirolli, os professores 
Ana Paula Sodré da Silva Estevão 
(Química) e Odilon Corrêa da Silva  
(Informática) chegaram para forta-
lecer a Família CANP. Sejam bem-
vindos!

Caro leitor,
Como ex-aluno e Diretor Geral 

do nosso campus, tenho muito or-
gulho em escrever esse editorial 
para falar sobre a posição de des-
taque do Instituto Federal do Rio de 
Janeiro, representado pelo Campus 
Nilo Peçanha – Pinheiral, no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). 
Resultado que nos rendeu o título 
de MELHOR ESCOLA PÚBLICA DA 
REGIÃO pelo jornal Diário do Vale.

Como vocês, amigos leitores, 
puderam conferir na primeira página 
do nosso Informativo e na primeira 
página da edição do dia 14 de se-
tembro de 2011 do Jornal Diário do 
Vale, o CANP-IFRJ obteve a maior 
média entre as escolas públicas do 
Médio Paraíba e ocupa a 10ª posi-
ção do ranking  entre escolas pú-
blicas e particulares da região no 
Enem. 

O bom desempenho do CANP 
no Enem é resultado da dedicação 
de todos os que aqui hoje trabalham 
e estudam, como daqueles que por 
aqui passaram e ajudaram a cons-
truir a escola que hoje somos. 

Parabéns a cada um de nossos 
alunos, por sua dedicação! Para-
béns aos nossos professores pelo 
empenho ao trabalhar pela oferta 
de uma educação pública com cada 
vez mais qualidade! Parabéns a to-
dos os servidores que, direta ou in-
diretamente, contribuíram para esse 
resultado! 

Obrigado! Como Diretor Geral 
dessa instituição, gostaria de dirigir 
a cada um o meu agradecimento. 

Há 102 anos, o CANP oferece 
educação pública e de qualidade e 
durante essa trajetória temos muitas 
histórias de sucesso como a do téc-
nico agrícola e médico veterinário 
Dr. Celso Rayol. (Veja mais na ma-
téria ao lado.)

Enfim, a 28ª edição do nosso 
Informativo está cheia de boas no-
tícias. Confira você mesmo.

Boa leitura a todos!
Carlos Eduardo Gabriel Menezes

Diretor Geral  CANP-IFRJ

Dr. Celso Rayol conta sua trajetória profissional 

“O CANP mudou completamente minha vida”

Sete mil e seiscentos metros 
da Mata Atlântica foram laboratório 
para aulas práticas de bacias hidro-
gráficas, solos, biologia e preserva-
ção ambiental para 15 estudantes 
do curso técnico em Meio Ambiente. 

Acompanhados da Coordena-
dora do curso, Professora Daniele 
Gonçalves Nunes, e dos professores 
Carlos Eduardo Gabriel Menezes e 
Cristiana do Couto Miranda, os estu-
dantes visitaram o Parque Estadual 
Serra do Mar, núcleo Cunha - Indaiá 
e caminharam pela Trilha do Rio Bo-
nito, classificada com nível alto de 
dificuldade.

Entre obstáculos, subidas e des-

cidas, os estudantes encantaram-se 
pela possibilidade de estarem próxi-
mos a árvores de grande porte como 
cedro, peroba maçaranduba, cane-
la, ipê, grumixama, guatambu, onde 
se alojam as bromélias, orquídeas, 
samambaias, liquens e lianas.

A presença próxima de animais 
como antas, onças, quatis, jaguatiri-
cas, gaviões, entre outras espécies, 
também despertam a atenção dos 
estudantes que encontram pegadas 
dos animais durante a trilha.

De acordo com a Professora Da-
niele, a viagem possibilitou aos es-
tudantes visualizarem de forma prá-
tica os conteúdos apresentados em 

MATA ATLÂNTICA TORNA-SE LABORATÓRIO 
sala de aula. O estudante Renato 
dos Santos revelou que a visita des-
pertou o conhecimento da aplicabili-
dade dos conteúdos ensinados em 
salas de aula. “Durante a visita, eu 
percebi onde e como eu posso tra-
balhar como Técnico em Meio Am-
biente.”
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no Nosso Mural.
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O professor Marcos Fábio de 
Lima está na presidência do Comi-
tê Estadual de Sanidade Avícola 
do Rio de Janeiro (COESA-RJ). O 
convite para assumir a presidência 
aconteceu em setembro. Na opinião 
de Marcos Fábio, a relação do IFRJ 
e do COESA criarão benefícios mú-
tuos: o comitê se beneficiará do co-
nhecimento e da estrutura do cam-
pus e o IFRJ ganhará progressão no 
cenário avícola.

Marco Fábio acredita que sua 
atuação na presidência do COESA-
RJ oportunizará aos estudantes ex-
periências únicas como a discussão 
de projetos de leis e oportunidade 
de participar de treinamentos de 
técnicos avícolas e fiscais da defesa 
sanitária, que poderão ser ministra-
dos no campus Pinheiral. O profes-

sor defende ainda que o momento 
também oportunizará a divulgação 
do IFRJ e do Centro de Pesquisas 
Avícolas (CPA) do campus, que será 
laboratório para atividades do COE-
SA.

Prof. Marcos Fábio ministrando treina-
mento de Fiscais da Defesa Agropecuá-
ria oferecido pelo COESA em 2010. 

Técnicos em Informática da pri-
meira turma desse curso do CANP 
foram destaques no concurso públi-
co de Pinheiral. Dos dez primeiros 
colocados para o cargo de monitor 
de Informática, sete são ex-alunos 
do campus. Duas estudantes do 
curso técnico em Serviços Públicos 
também conquistaram aprovação 
no concurso. 

A estudante Mônica Valeria Pe-
reira da Silva conquistou a 2ª po-
sição para o cargo de Técnico em 
Serviços Públicos. 

Ela está na fase final do curso 
Técnico em Serviços Públicos do 
IFRJ e revela que se sente prepara-
da para prestar outros concursos e 
atuar na área.

Parabéns aos aprovados!!! O CANP participou do "I Encon-
tro PIBID do IFRJ" que aconteceu no 
campus Volta Redonda no dia 14 de 
setembro. 

O Professor Antonio Passos Por-
tilho, supervisor do PIBIC (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência) do campus, participou 
do encontro e o Diretor Geral, Pro-
fessor Carlos Eduardo Gabriel Me-
nezes, também prestigiou o evento. 

O PIBID tem como objetivo opor-
tunizar a estudantes de licenciatura 
o contato com a realidade do cotidia-
no escolar da educação básica. Os 
estudantes participantes do progra-
ma recebem bolsas de estudos e as 
escolas contempladas com o projeto 

são beneficiadas com a implantação 
de laboratórios e oficinas nas áreas 
de Matemática e Física.

Cinco estudantes dos cursos 
de licenciatura do campus de Volta 
Redonda desenvolvem o projeto no 
CANP.

As solenidades de formaturas 
dos cursos técnicos em Informática 
e Secretariado do CANP acontece-
ram nos dias 25 e 26 de agosto. 

Muitas fotos, discursos de agra-
decimentos e expressões de orgu-
lho pela conquista de uma formação 
técnica em uma instituição federal. 

Durante a solenidade do dia 26, 
o Diretor Geral do CANP, Professor 

MERCADO DE TRABALHO RECEBE NOVOS 
TÉCNICOS

DESTAQUE EM CONCURSO PÚBLICO

MARCOS FÁBIO ASSUME PRESIDÊNCIA 
DO COESA

ENCONTRO PIBIC EM VOLTA REDONDA

O Diretor Geral do CANP, Profes-
sor Carlos Eduardo Gabriel Mene-
zes, o Diretor de Administração, Pro-
fessor José Arimathéa, e o Diretor de 
Produção, Jeferson Batista da Silva, 
participaram da 35ª Reunião dos Di-
rigentes das Instituições Federais de 

Educação Profissional e Tecnológica 
– Reditec. A reunião aconteceu entre 
os dias 26 e 30 de setembro, em Po-
ços de Caldas, Minas Gerais, e teve 
com o tema “Educação Profissional 
com Inclusão e Excelência”.

“EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM INCLUSÃO 
E EXCELÊNCIA” EM DISCUSSÃO

O desenvolvimento de trabalhos 
científicos é uma oportunidade de 
aprendizado, de novas descobertas 
e experiências. 

No ano de 2011, 22 projetos do 
CANP conquistaram aprovação nos 
programas Jovens Talentos, PIBIC 
JR e Pró-Ciência. 

Nesta edição, lançamos a coluna 

“Pesquisa do CANP” com o objetivo 
de mostrar um pouco mais do co-
nhecimento desenvolvido no cam-
pus, por meio de pesquisas. 

A cada edição iremos falar sobre 
um projeto de pesquisa, apresentar 
os pesquisadores envolvidos, os ob-
jetivos e resultados do trabalho. 

Não percam!

Acompanhe as notícias do CANP 
também pelo site 

www.ifrj.edu.br/pinheiral

Na Semana do Excepcional, o CANP recebeu a visita de alunos da 
APAE de Pinheiral para uma aula experimental de equitação lúdica. Du-
rante a visita, os alunos andaram a cavalo e escolheram os nomes dos 
animais. A equipe de equitação lúdica conta com uma psicóloga e uma 
fisioterapeuta contratadas pela APAE; um instrutor de equitação, estagi-
ários e voluntários. A coordenadora do projeto, Ivone Elisabeth Van Der 
Made, revela que os alunos da APAE estão ansiosos para o início das 
atividades de equitação.

SEMANA EXCEPCIONAL

NOVIDADES PARA A 
PRÓXIMA EDIÇÃO

Carlos Eduardo Gabriel Menezes, 
revelou que a expectativa do mer-
cado de trabalho para receber os 
técnicos do CANP é grande. A Aciap 
(Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola) de Pinheiral expôs essa 
expectativa em público durante uma 
reunião com representantes de di-
versas instituições.



Estudantes do 3º ano do curso 
técnico em Agropecuária, acompa-
nhados do professor Fábio Teixeira 
de Pádua, foram em visita técnica 
à Fazenda Boa Vista, em Barra do 
Piraí. A propriedade explora a cria-
ção de bovinos de corte "de elite" da 

Os estudantes Isadora Lomeu 
Nunes Hermann Garcia e Lucas 
Barbosa Lima do 2º ano do Curso 
Técnico em Meio Ambiente apresen-
taram o projeto de pesquisa “Estudo 
Experimental do Português Falado 
pelo Corpo Discente do IFRJ – cam-

raça nelore padrão. Segundo o Pro-
fessor Fábio, o termo "de elite" refe-
re se a animais de uma determinada 
raça que são registrados perante a 
uma associação de criadores e que 
na maioria, das vezes, tem elevado 
potencial/mérito genético. 

A V Feira de Produtos Agroeco-
lógicos  de 2011 aconteceu no dia 
13 de outubro. O público foi atraído 
pela oferta de produtos de qualida-
de e com bons preços. A Feira de 
Produtos Agroecológicos do CANP 
acontece toda segunda quinta-feira 
do mês.

Trabalho desenvolvido em conjunto com o Centro de Pesquisas Avícolas 
(CPA) do CANP conquista publicação em revista internacional, a "Enzyme 
Research". O trabalho contou também com a parceria do Departamento 
de Microbiologia Geral, Instituto de Microbiologia Paulo de Góes (IMPPG - 
UFRJ) e do campus Rio de Janeiro (Maracanã).

Saiba mais sobre o CPA no site www.centrodepesquisasavicolas.com.br

pus Nilo Peçanha - Pinheiral” no XV 
Congresso Nacional de Linguística 
e Filologia da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ). O Profes-
sor Carlos André dos Anjos Teixeira, 
orientador do projeto, acompanhou 
os alunos no Congresso.

ESTUDANTES EM VISITA TÉCNICA

Estudantes do CIEP Brizolão Municipalizado 288 Prof. Ruy Gonçalves 
Ramos, de Mendes, visitaram o CANP no dia 9 de setembro. No dia 14, 
recebemos a Escola Municipal Tocantins, de Volta Redonda. Os estudantes 
visitaram Unidades Educativas de Produção e outras unidades do campus. 
O Técnico Heider Franco acompanhou as visitas. 

Professores de Sociologia e Filosofia do IFRJ encontraram se no cam-
pus Rio de Janeiro (Maracanã) no dia 28 de setembro para discutirem a lei 
que torna obrigatória a inclusão dessas duas disciplinas no Ensino Médio. 
Esse grupo de trabalho vem se reunindo periodicamente desde fevereiro 
para analisar como será feita a inclusão dessas disciplinas no Instituto e, 
também para debater sobre plano de curso e ementa. Além disso, o en-
contro foi uma oportunidade de dar boas-vindas aos novos professores de 
Sociologia e Filosofia do IFRJ, recém empossados. 

RECEBEMOS VISITAS

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

TODA SEGUNDA QUINTA DO MÊS É DIA DE FEIRA
NO CANP

CPA EM REVISTA INTERNACIONAL

Final de inverno seco!
Entre primeiro de agosto e 

22 de setembro, ocorreu apenas 
10,2 mm de chuva, seguindo-se a 
tendência do período seco de in-
verno. A temperatura mais baixa 
deste período  foi de 5,7oC (em 
5/ago), e a mais quente foi de 
35,8oC (em 9/set). Segue abaixo 
valores registrados neste final de 
inverno/2011.

Fonte: Estação Meteorológica do 
IFRJ-CANP, prof. Marcelo Castro

As estudantes Mathiusca Batista 
Feu e Liz Rodrigues de Souza  do 
curso técnico em Meio Ambiente ( 
turma 223) ministraram uma pales-
tra sobre “Lixo, Coleta Seletiva e Re-
ciclagem” para 20 estudantes do 2º 
ano do Ensino Fundamental da Es-
cola Estadual Municipalizada Alzira 
Vargas do Amaral Peixoto. A pales-
tra aconteceu no dia 14 de outubro. 
O objetivo da iniciativa foi colabo-
rar para a formação dos alunos no 
que se refere ao meio ambiente. De 
acordo com a Professora Aline Pinto 
Amorim, há perspectivas de levar a 
palestra a outras escolas e estreitar 
laços com o município. 

“Lixo, Coleta 
Seletiva e 

Reciclagem” ESTUDANTES PARTICIPAM DE CONGRESSO NA UERJ

A coordenadora geral do NEAD, 
Professora Ana Luíza de Oliveira 
Santos e a professora formadora 
da Disciplina Marketing e Serviços 
de Lazer, Rhanica Evelise Couti-
nho, participaram do Congresso 
Internacional da ABED (Associa-
ção Brasileira de Ensino a Distân-
cia), que aconteceu em Manaus, 
entre os dias 30 de agosto e 02 
de setembro. A Professora Rhani-
ca apresentou um artigo científico 
elaborado a partir de uma pesqui-
sa feita no NEaD. 

Duzentos e quarenta e dois 
professores inscreveram-se para 
as 48 vagas do Processo Seletivo 
de Tutores do Núcleo de Educação 
a distância do IFRJ. Aproximada-
mente 130 aprovados na primeira 
etapa participaram do Curso de 
Capacitação para Educadores em 
EAD que teve início no dia 17 de 
setembro.

NEaD EM MANAUS

SELEÇÃO DE TUTORES

A Coordenadora do Curso Téc-
nico em Agente Comunitário de 
Saúde, Professora Clarissa Ferrei-
ra Pontual de Oliveira, representou 
o CANP no Seminário "Educação 
Profissional Técnica de Nível Mé-
dio para Saúde", em Brasília. O 
seminário foi realizado pelo Minis-
tério da Saúde em parceria com a 
Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde, Depar-
tamento de Gestão na Educação 
na Saúde e Coordenação Geral de 
Ações Técnicas em Educação na 

Atenção! Em breve, estarão 
abertas as inscrições para os cur-
sos técnicos a distância do IFRJ.


