SOLENIDADE ENCERRA O 1º CURSO DO PROGRAMA “MULHERES MIL” DO CANP

O Pró-Reitor de Extensão, Rafael Almada, entregou os
certificados as concluientes.

A cerimônia de conclusão do Curso de Salgadeira do Programa Mulheres Mil – Educação,
Cidadania e Desenvolvimento Sustentável celebrou conquistas pessoais e profissionais das
alunas, de professores e técnico-administrativos
do CANP.
A solenidade aconteceu no dia 16 de agosto
com a entrega dos certificados e do “Livro de
Receitas Mulheres Mil”. O livro foi resultado da
dinâmica “Amigo Receita”, planejada para o encerramento das aulas práticas do curso. Nesta
atividade, cada aluna preparou um prato e o
ofertou para uma amiga. As receitas foram agrupadas no livro.
Durante seis meses, as alunas cursaram disciplinas teóricas e práticas sobre a produção de
salgados, Matemática, Informática, Segurança

do Trabalho, Empreendedorismo, Relacionamento Interpessoal, Linguagem e Comunicação, etc.
A experiência e o convívio ensinaram ainda outras lições.
Dinéia de Souza Ribeiro buscava uma terapia
ao se inscrever para o curso e encontrou motivação, valorização e confiança para concorrer a
uma vaga de emprego. A dona de casa, agora, é
profissional de carteira assinada. A concluinte do
curso confessa que reconquistou a confiança em
si mesma para se inserir no mercado de trabalho:
“Eu vi que podia mais,” revela.
Assim como Dinéia, outras concluintes relatam histórias semelhantes de conquistas, sonhos
e expectativas. Após a conclusão do curso, os
planos são retomar os estudos, abrir o próprio negócio, voltar para o mercado de trabalho, entre
tantos outros com base em realidades próprias.
Maria Aparecida José pretende comercializar sal-

gados com a irmã e afirma que irá se inscrever
em um curso de informática e concluir o Ensino
Fundamental. Há mais de 20 anos distante dos
bancos escolares, Maria Aparecida confessa
que o curso influenciou suas decisões.
No dia a dia, elas conquistaram confiança
para emitir opiniões e se posicionar diante da
sociedade. “Eu não preciso me diferenciar,” diz
Dinéia. Em casa, são especialistas e dividem as
técnicas aprendidas com filhas e noras.
“Eu com 60 anos, aprendi. Nunca é tarde
para aprender,” ressalta a aposentada Édina da
Silva Oliveira. As 85 formandas do Curso de Salgadeira são mais um exemplo do afirmação de
Édina.
Parabéns às nossas “Mulheres Mil”! A conquista é de cada uma, mas dividimos o orgulho
de tê-las como participantes da primeira turma
do Programa Mulheres Mil no CANP.

COLEGIADO INICIA ATIVIDADES

Confira na página IFRJ – Pinheiral a listagem dos
membros do colegiado do CANP.

Representantes docentes, técnico-administrativos e discentes, eleitos membros do Colegiado
do CANP, se reuniram para a primeira reunião, no
dia 25 de setembro.
O colegiado é uma importante ferramenta de
democratização de decisões didático-pedagógicas, de organização e funcionamento de ensino e
administração do campus. Ele tem como funções
sugerir medidas e propor soluções com base em

perspectivas de diferentes representações da comunidade escolar.
Durante a reunião, o Diretor Geral do campus e também Presidente do Colegiado, Professor Carlos Eduardo Gabriel Menezes, solicitou a
elaboração da minuta do regulamento interno de
funcionamento do Colegiado. Definiu-se que as
reuniões serão semanais.

PESQUISADORES DISCUTEM ENTOMOLOGIA

PROFESSORA EXPÕE SUA EXPERIÊNCIA DURANTE CONGRESSO

Prezados amigos,
Dedicamos a abertura deste editorial para parabenizar servidores
docentes e técnico-administrativos
pelos Dias do Professor (15 de Outubro) e do Funcionário Público (28
de Outubro). Essas datas representam importantes momentos para
celebrar o trabalho de todos aqueles que se dedicam à oferecer a
sociedade os mais diferentes serviços, no nosso caso, uma educação
pública, gratuita e de qualidade.
Agradecemos a contribuição
de todos os servidores (docentes
e técnico-administrativos) que aqui
estão ou por aqui passaram, contribuindo para a construção destes
nossos 103 de história, sempre
trabalhando para formação de cidadãos e profissionais de sucesso.
Assim, convidamos a todos para
a leitura da 34ª edição do nosso
informativo, que é mais um registro de nossa história e apresenta o
trabalho de servidores docentes e
técnico-administrativos do campus
Nilo Peçanha – Pinheiral do IFRJ.
Esta edição traz como destaques uma matéria especial sobre
a solenidade de encerramento do
Curso de Salgadeira do Programa
Mulheres Mil (pág. 1), a cobertura
da cerimônia de entrega de materiais impressos e audiovisuais do do
Projeto Rede de Minibibliotecas da
Embrapa (pág. 3) e muito mais.
Também é notícia o destacado
desempenho de nossa estudante
Júlia Serra no Campeonato Brasileiro de Escolas de Hipismo (pág. 4)
e a premiação dos alunos do CANP
na VI JIT, a vocês os nossos parabéns (pág.3).
Boa leitura,
Abraços,
Professor Carlos Eduardo
Gabriel Menezes
Diretor Geral

“Volto com uma enorme bagagem
científica”, anuncia a professora.

A Professora Shaiene Costa Moreno participou do XXIV Congresso
Brasileiro de Entomologia, em Curitiba, entre os dias 16 a 20 de setembro.
Durante o congresso, a professora
apresentou o trabalho “Bioatividade
de produtos naturais sobre o pulgão-praga de brássicas Mysus persicae”.
A pesquisa está sendo desenvolvida
no CANP, por meio do Programa Institucional de Bolsa (PIBICT) do IFRJ,
com a participação das estudantes
do Curso Técnico em Agropecuária,
Carolina Rodrigues e Bárbara do
Carmo.

PROJETO DE PESQUISA

DISCENTES E DOCENTE APRESENTAM PROJETO DE PESQUISA EM CONGRESSO

O projeto de pesquisa “Estudo
Experimental do Português falado
pelo corpo discente do IFRJ – campus Pinheiral” foi apresentado durante o XVI Congresso Nacional de
Linguística e Filologia, no Instituto
de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu entre os dias 27 e 31 de agosto.
O trabalho desenvolvido pelos
estudantes Lucas Lima e Isadora
Lomeu do Curso Técnico em Meio
Ambiente - turma 304, tem a orientação do Professor Carlos André dos
Anjos Teixeira. O professor ressalta
que o desenvolvimento da pesquisa
possibilita a concretização da língua
portuguesa no âmbito da oralidade
por meio da variação da melodia da

frase. “É um estudo científico da linguagem,” complementa.
O projeto de pesquisa é desenvolvido por meio de um programa
computacional em que as falas são
gravadas e sua representação realiza-se, no espectrograma, por meio
de traçados que mostram a variação da curva entoacional. A partir
desses traços, pode-se analisar
cientificamente fatos linguísticos.

DESTAQUE NA
“RIO PESQUISA - FAPERJ”

O CANP foi destaque na edição
de junho da revista “Rio Pesquisa
– Faperj”. O periódico trouxe uma
matéria sobre o projeto de difusão
e incremento da seringueira na região do sul fluminense e do Médio
Paraíba, do Instituto Tecnológico da
Borracha (ITeB).
A iniciativa conta com o apoio
do CANP na cessão de área para
o desenvolvimento de 5500 mudas
de seringueira na Unidade Educativa de Produção de Produção de
Mudas.
O projeto tem o objetivo de contribuir para a recuperação de áreas
degradadas e gerar renda aos produtores da região.

O informativo deseja boas vindas aos novos servidores docentes
e técnico-administrativos do CANP:
Professoras Alcilúcia Oliveira (Turismo e Hotelaria) e Keitilane Sany da
Silveira (Matemática). O Nutricionista Luciano José Barreto Pereira e os
Assistentes em AdministraçãoHeber Beloni Cajado Silva (Coordenação de Estágio), Camila Rodrigues
de Souza e Allison de Araújo Silva
(Direção de Administração).

NOVOS MORADORES

ELEIÇÕES CAET

O Informativo divulga a relação de candidatos eleitos para o 2º Turno
do Conselho Acadêmico Ensino Médio e Técnico (CAET) do IFRJ.
Curso
Candidato
Formação Geral
Glaucio Delaia Gomes
Informática
Augusto Garcia Almeida
Lazer
Aline Pinto Amorim
Agent. Comunitário de Saúde
Sabrina Araújo de Almeida
Secretariado
Rosemary Guimarães Aquino
19 a 23/10 - votação - 2º turno
24/10 - apuração/ homologação

25/10 - prazo para recursos
26/10 - homologação final

A Unidade Educativa de Produção
de Cunicultura recebeu novos moradores: 40 fêmeas e 4 machos da
raça Nova Zelândia chegaram ao
CANP, no dia 12 de setembro.

SOLOS DO CANP SÃO OBJETOS DE TRABALHO DA UFRRJ
Estudantes do programa de Pós-Graduação
em Agronomia – Ciência do Solo da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) iniciaram
em outubro um trabalho de mapeamento dos solos
do CANP.
Dezesseis mestrandos e doutorandos, acompanhados dos professores Márcio Francelino e Igo
Lepscho estiveram no campus na primeira semana de outubro. O trabalho faz parte do desenvolvimento da disciplina Levantamento e Mapeamento
de Solo.
Segundo Thiago Andrade Bernini, Engenheiro
Agrônomo do campus que acompanhou o grupo, o
mapeamento dos solos, consiste na identificação
e classificação dos solos, que é uma ferramenta
importante para direcionar trabalhos de reflorestamento, atividades agrícolas e planejamentos de
construção civil.

DIA DOS SECRETÁRIOS
No dia 30 de setembro comemora-se o Dia
dos Secretários. O curso técnico em Secretariado celebrou a data com a entrega de uma rosa
com chocolate aos estudantes. Parabéns aos futuros profissionais de secretariado do CANP. Felicitações também às secretárias do campus que
trabalham com empenho para assessorar suas
chefias.

O Professor Carlos Eduardo, Diretor do campus,
que foi estudante do programa de Pós-Graduação
em Agronomia – Ciência do Solo e já participou de
trabalho semelhante no CANP, em 2008, ressalva
que o mapeamento dos solos é uma importante
ferramenta de planejamento.

ESTUDANTES CONQUISTAM PREMIAÇÃO NA VI JIT
Na primeira etapa do projeto, provou-se a eficiência de um protótipo de armadilha, que utiliza
suco de frutas como atrativo. A segunda etapa é
a elaboração de uma cartilha explicativa sobre a
confecção da armadilha, que será distribuída aos
produtores rurais da região.
De acordo com a pesquisa, o protótipo garante produtividade, economia e qualidade à produção, e ainda, dispensa o uso de agrotóxicos para o
combate às moscas.
A VI JIT realizou-se no dia 19 de junho, no campus Rio de Janeiro. A premiação é o custeio de
passagens, inscrição e diárias para participação
dos estudantes e da professora orientadora em
congresso.

INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS
Encontro reuniu representantes da Rede Federal
de Ensino para debate sobre educação inclusiva

As atividades do Núcleo de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do CANP foram fortalecidas com
a participação da Coordenadora de Extensão, Aline Camila Luz Ferreira, e do equitador e médico
veterinário Nelson Oscaranha Gonsales da Costa, no I Fórum Distrital de Educação Profissional e
Tecnológica Inclusiva, que aconteceu no mês de

agosto, em Brasília,
O fórum reuniu participantes de diversas regiões do país. Experiências, expectativas e dificuldades foram compartilhadas com o objetivo de
aprimorar a educação profissional e tecnológica
inclusiva no Brasil.
A programação contemplou palestras, conferências, exposições e visitas técnicas. Os representantes do CANP visitaram o Centro de Equoterapia da Associação Nacional de Equoterapia
- ANDE/Brasil, localizado na Granja do Torto.
O campus Nilo Peçanha – Pinheiral sediará o
I Encontro de NAPNE’s do IFRJ, que acontecerá
no dia 14 de dezembro de 2012.

ACERVO DISPONIBILIZA
INFORMAÇÃO À FAMÍLIA RURAL
Foto: João Eugênio / Embrapa

O projeto de pesquisa “Eficiência de armadilhas na captura de moscas das frutas em pomar
cítrico na região do Sul Fluminense”, sob a orientação da Professora Shaiene Costa Moreno e desenvolvido pelos estudantes Carlos Eduardo de
Cristo da Silva e Aramis Paes Barcelo do Curso
Técnico em Agropecuária, foi premiado na VI Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRJ.
Os estudantes revelaram que o preparo para o
desenvolvimento da apresentação e relevância do
tema discutido foram as principais razões da conquista da premiação.
O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência de
armadilhas feitas com base no aproveitamento de
garrafas PET para o controle de moscas das frutas.

A pesquisadora Renata Torrezan participou da
cerimônia de entrega do acervo.

Obras direcionadas à família rural está disponível para consulta na biblioteca do CANP.
O material contém informações tecnológicas
geradas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e seus parceiros.
Possui, também, orientações para a produção
agropecuária e de alimentos de qualidade,
respeitando o meio ambiente e a realidade
das comunidades rurais nas diversas regiões
brasileiras.
O acervo faz parte do Projeto Rede de Minibibliotecas da Embrapa. Cada minibiblioteca é composta por 120 títulos de publicações
impressas, 40 títulos de programas de rádio
‘Prosa Rural’ e 37 títulos de vídeos do programa ‘Dia de Campo na TV’ e da videoteca
rural, editados pela Embrapa Informação Tecnológica.
Em julho, representantes da Embrapa estiveram no campus para a entrega do acervo.
O material está disponível para consulta da
comunidade regional e acadêmica.

SUCESSO NAS ARENAS DE HIPISMO

A campeã brasileira de hipismo
de escolas, Júlia Serra, é estudante do primeiro ano do curso Técnico
em Agropecuária, turma 102.
O Campeonato Brasileiro de
Escolas de Hipismo aconteceu em
julho, na cidade de Ribeirão Preto
(SP).
A atleta revela que se surpreendeu com a primeira colocação. “Era
um campeonato brasileiro, eu já estava feliz com o segundo lugar,” diz.
Desde 2006, Júlia treina hipismo
na cidade em que mora, Volta Redonda. A paixão por cavalos começou com a montaria ainda quando
criança.
Para a estudante, o esporte proporciona o desenvolvimento da disciplina, coragem para enfrentar desafios e respeito ao animal.

A atleta Gabriella Rodrigues ,
também estudante do Curso Técnico em Agropecuária – turma 102
também foi destaque no campeonato. Gabriella conquistou a medalha
de bronze na disputa, na categoria
principal (90 centímetros nos saltos
por equipe).

A atleta competiu na categoria individual. Foram três dias de competição,
com três percursos sem nenhum
ponto perdido.

ESTUDANTES REALIZAM CLASSIFICAÇÃO DE PLANTAS ARBÓREAS

Estudantes do curso técnico em Lazer em
aula no Laboratório Móvel, um laboratório
multidisciplinar recebido da Rede e-Tec
Brasil.

O Processo Seletivo de Tutores
2012 alcançou número recorde de
inscrições. Foram 256 candidatos
para 31 vagas de tutoria nos cursos técnicos em Serviços Públicos,
em Lazer e em Agente Comunitário
de Saúde. Conforme a Professora

Aline Pinto Amorim, o quantitativo
representa a ampliação da visibilidade do trabalho do NEaD. Ela
defende ainda que a concorrência
possibilita a seleção de profissionais mais qualificados.

VISITA TÉCNICA APRESENTA OPORTUNIDADES DE MERCADO
Estudantes da turma 323 curso
Técnico em Meio Ambiente conheceram o processo de produção da
Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN). Acompanharam a visita os
professores André Fernão, Cláudio
Luís e Davi Romeiro. A atividade foi
animada e a turma esbanjou simpatia, segundo relatos do estudante

Rafael Cyrne. Para o estudante, a
visita permitiu a ampliação do conhecimento sobre o mercado de trabalho na área ambiental. "É importantíssimo termos este tipo de visita
para sabermos as áreas em que os
técnicos ambientais atuam em grandes empresas," avalia.

ENCONTRO DISCUTE USO DE EMBALAGENS SEM DESPERDÍCIOS
A Professora Cristiana Miranda
e o Técnico em Agropecuária, José
Roberto, o Zé Colmeia, acompanharam as atividades.

SENAR OFERECE CURSO A
ALUNOS COOPERADOS
Estudantes cooperados da Cooperativa Escola dos Alunos do CANP
(CEACANP) receberam orientações
sobre inseminação artificial do médico veterinário instrutor do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), Celso Rayol, durante cinco
dias do mês de julho.
Segundo o Professor Marcos Fábio de Lima, o conhecimento sobre
inseminação artificial é de extrema
importância para a atuação profissional do técnico em agropecuária.
“O curso de inseminação artificial foi

Estudantes dos cursos Técnicos
em Serviços Públicos, em Lazer e
em Agente Comunitário de Saúde
reuniram-se no CANP, em agosto,
para a primeira edição de 2012 do
encontro presencial do Núcleo de
Educação à Distância (NEaD).

SELEÇÃO DE TUTORES ALCANÇA NÚMERO
RECORDE DE INSCRIÇÕES

TRABALHO DE CAMPO
Atividades teóricas e práticas
compuseram o intercâmbio de experiências entre os estudantes do
cursos técnicos em Agropecuária e
em Meio Ambiente do CANP e de
Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ), em julho. Os estudantes
caminharam pelo campus para um
trabalho de identificação dendrológica, ou seja, uma classificação de
plantas.

ENCONTRO REÚNE
ESTUDANTES DE EAD

o que mais usei na minha atividade
como técnico e, também, como médico veterinário,” revela.
A realização do curso foi uma
parceria entre a CEACANP, o SENAR e o Sindicato Rural de Barra
do Piraí. A CEACANP informa que a
realização de novos cursos está em
fase de análise.

A técnica Patrícia Rodrigues da
Silva, da UEP de Agroindústria, participou do encontro de discussão
sobre o desenvolvimento de embalagens no Instituto Nacional de Tecnologia (INT), no Rio de Janeiro.
O encontro acerca do tema “Embalagens evitam desperdício e agregam valor à hortifruticultura” trouxe
um panorama da perda de frutas e

hortaliças ao longo da cadeia produtiva, que chega a 39%.
Para enfrentar esse problema, a
área de Desenho Industrial do INT,
em parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos e o Instituto de
Macro-moléculas, desenvolveu um
sistema de caixas adequadas para
o armazenamento de hortifruticulturas.

