
O CANP recebeu, no dia 24 de maio, da Rede 
e-Tec Brasil, um Laboratório Móvel que possibilita-
rá aos estudantes do Curso Técnico em Lazer do 
Núcleo de Educação a Distância o desenvolvimen-
to de aulas práticas. O Laboratório Móvel atenderá 
os alunos nos 12 polos de apoio presencial. 

A unidade móvel é um laboratório multidiscipli-
nar com bancadas, rede de computadores, pro-
jeção LCD, energia, água e ar condicionado. O 
laboratório conta ainda com rampa de acesso e 
leitores em Braille. 

Para a Coordenadora Geral de Educação a 
Distância do IFRJ, Professora Ana Luiza de Oli-
veira Santos, a aquisição do laboratório é uma 
conquista e o coroamento de um trabalho árduo 
que teve início em 2009. Ana Luíza afirma que o 
laboratório será ferramenta de motivação a estu-
dantes e professores e reforça, ainda, que essa 
aquisição demonstra a prioridade do governo fe-
deral em consolidar a modalidade de educação a 
distância na formação técnica profissional. 

Conforme o Coordenador do Curso Técnico 
em Lazer, Professor Rodrigo Amâncio de Assis, 
o laboratório permitirá o desenvolvimento de ativi-
dades práticas e a execução de projetos de Lazer 
junto às comunidades onde estão inseridos os 
cursos de EaD do IFRJ.  

A decisão do MPF também beneficiará famílias 
carentes e de baixa renda que vivem nas áreas ur-
banas e rurais da “Fazenda Pinheiro”. A recomen-
dação prevê a regularização das terras ocupadas 
por essas famílias com a doação direta as que não 
possuam outro imóvel urbano ou rural.  

Por muitos anos, as áreas de ocupações da 
“Fazenda Pinheiro” foram instrumentos de es-
peculação imobiliária, compras, alugueis e inva-
sões. A recomendação do MPF determina a regu-
larização fundiária das ocupações já instaladas e 
o impedimento de novas ocupações, a partir de 
uma fiscalização eficiente do poder público.

Com a recomendação do MPF, havendo con-
corrência de interesse entre a Prefeitura Munici-
pal de Pinheiral e o IFRJ, o campus Nilo Peçanha  
terá preferência na ocupação das terras como 
representante da administração indireta federal.

O Ministério Público Federal reconheceu a 
propriedade do CANP dos 300 hectares ocupados 
atualmente da área conhecida como “Fazenda do 
Pinheiro”. Por vários anos, uma equipe técnica do 
campus concentrou esforços para a legalização 
das terras que esse ocupa. 

Foram inúmeras reuniões, laudos, estudos e 
trabalhos junto a organizações como o Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra). E em abril de 2012, o campus recebeu 
o reconhecimento de todo esse trabalho: a reco-
mendação do Ministério Público Federal à Supe-
rintendência Regional de Patrimônio da União do 
Estado do Rio de Janeiro (SPU) que dê prosse-
guimento ao pedido do IFRJ. 

A recomendação, expedida pelo Procurador 
da República, Rodrigo da Costa Lines, reconhe-
ce ainda que o IFRJ, por ser uma entidade fe-
deral e promover a educação de estudantes da 
região, detém preferência na doação do terreno 
pela União. 

NEAD RECEBE LABORATÓRIO MÓVEL PARA AULAS PRÁTICAS 

DECISÃO DO MPF INICIA PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DAS 
  TERRAS DA UNIÃO

O CANP, como representante da administração indireta federal,terá preferência 
na ocupação das terras 

ALUNOS DA APAE INICIAM 
ATIVIDADES DE EQUITAÇÃO LÚDICA

O CANP, em mais um parceria com a Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinheiral 
(APAE- Pinheiral), deu início, no dia 16 de maio, às 
atividades de equitação lúdica nas instalações do 
campus. 

O projeto é de autoria da professora do CANP/
IFRJ, Ivone Elisabeth Van der Made, e está sendo 
conduzido por uma equipe multidisciplinar: instrutor 
de equitação, psicólogo, fisioterapeuta e com a par-
ticipação de cinco estudantes bolsistas, três alunos 
do curso técnico em Agropecuária  e dois da APAE.

A Diretora Administrativa da associação, Profes-
sora Maria do Rosário Carelli, revela que o desenvol-
vimento do trabalho de equitação lúdica no campus 
Pinheiral representa a realização de um sonho de 
muito tempo. A professora destaca que espera que 
o projeto se desenvolva e que, em breve, o campus 
possa oferecer aos alunos tratamentos de equote-
rapia.

Indiara Ferreira Lopes Coelho, mãe de Raul Fer-
reira, de 3 anos, que participa do projeto de equita-
ção lúdica, deseja que o tratamento contribua para o 
desenvolvimento do filho e aprimore sua concentra-
ção e aprendizado. “Ele é hiperativo, espero que o 
contato com o animal o acalme,” diz.

O Diretor Geral do campus, Professor Carlos 
Eduardo Gabriel Menezes, reiterou o compromisso 
da instituição em trabalhar pelo benefício da comu-
nidade de Pinheiral. Ele revelou suas expectativas 
em relação ao projeto: “Tenho certeza de que contri-
buirá para a melhoria da qualidade vida dos alunos 
participantes e de seus familiares. Como pai de uma 
criança com autismo, que é paciente há muitos anos 
de equoterapia, tenho a real dimensão das possibi-
lidades dos resultados que podem ser alcançados”.

O projeto de equitação lúdica é um trabalho do 
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessida-
des Educacionais Específicas (NAPNE) do CANP. O 
projeto tem início atendendo estudantes da APAE de 
Pinheiral e sua expansão prevê atendimento a ou-
tras instituições e pessoas da comunidade.



Professor Carlos Eduardo 
Gabriel Menezes

Diretor Geral

CANP PARTICIPA DO FÓRUM MUNDIAL DE EDUCAÇÃO

O restaurante do CANP passou por reformas estruturais no mês de 
junho. A troca do balcão de alimentação agilizou a logística de distribuição 
das refeições e diminuiu o tempo de espera na fila. O novo balcão de dis-
tribuição permite que os comensais sirvam-se dos dois lados, otimizando 
o processo. O acréscimo de 20 assentos e 5 mesas também contribuíram 
para melhoria do atendimento no restaurante. A substituição de todo o 
sistema de tubulação de gás garantiu mais segurança aos servidores do 
restaurante e aos comensais. 

O CANP levou sua experiência 
na oferta de educação profissional 
a distância, o conhecimento produ-
zido em projetos na área agrope-
cuária e agroindustrial, e ainda, um 
pouco de arte para II Fórum Mundial 
de Educação Profissional e Tecno-
lógica, em Florianópolis, que acon-
teceu entre os dias 28 de maio e 1º 
de junho.

A coordenadora geral do NEaD, 
Ana Luíza de Oliveira Santos, a pro-
fessora Aline Pinto Amorim e o coor-
denador do curso técnico em Lazer, 
Rodrigo Amâncio, participaram do 
Fórum Nacional de Educação a dis-
tância das instituições vinculadas à 
Rede e-Tec, momento em que gru-
pos de pesquisa apresentaram da-
dos coletados sobre material didá-
tico, projeto pedagógico e estrutura 
de polos, gestão em EaD.  

As estudantes Ana Tábata Wer-
neck, Anelize Barbosa Oliveira, Rai-
ra de Oliveira Lopes representaram 
o curso técnico em Agropecuária, 
acompanhadas pelos professores 
Jeferson Batista da Silva e Marília 

Rodrigues da Silva. O Engenheiro 
Florestal, Maurílio de Faria Vieira Jú-
nior, também esteve presente no fó-
rum, representando o conhecimento 
produzido no campus na área agro-
pecuária. O grupo expôs projetos de 
estudos sobre tecnologias geradas 
para sistemas orgânicos de pro-
dução como homeopatia vegetal, 
substratos orgânicos e fixação de 
carbono em sistemas silvipastoris. 
A professora Marília apresentou um 
trabalho sobre a construção do co-
nhecimento agroecológico no curso 
técnico em agropecuária do campus 
Nilo Peçanha – Pinheiral. 

Para a estudante Ana Tábata, 
o intercâmbio de conhecimentos e 
opiniões com estudantes e profes-
sores de todo o país a despertou 
para a qualidade de ensino ofereci-
da pelo campus. A estudante revela 
que durante o fórum percebeu o seu 
preparo para argumentar e discutir 
sobre temas como agroecologia e 
sustentabilidade.

A “Exposição Rock Art Produção 
Cultural e Design”, de Marcella Tos-
cano Dias, também ganhou espaço 
no fórum. Fabíola Toscano, Letícia 
Lima, Elismara Lilia Oliveira, Valdina 
Marina Oliveira, juntamente de Mar-
cella, representaram o curso técnico 
em Agroindústria. A coordenadora 
do curso, Eliana Marques dos San-
tos, acompanhou as estudantes. 

Durante o fórum, Eliana apre-
sentou um diagnóstico do perfil de 
atendimento de garçons e ministrou 
oficina de gastronomia funcional. A 
professora Giselle Duarte de Oli-

veira apresentou o projeto “O apro-
veitamento do soro de leite na fabri-
cação de doce de leite - Produção 
Alimentícia” e a professora Elisa He-
lena Ferreira foi representada pela 
exposição do projeto de pesquisa 
sobre desenvolvimento de um blog 
educativo para o aprendizado do 
curso técnico em Agroindústria, na 
modalidade Proeja.

Durante o fórum, o grupo re-
presentante do CANP, além de ex-
posição de projetos, participou de 
oficinas de gastronomia, palestras, 
apresentações artísticas e turismo 
ecológico. 

Prof. ª Eliana durante a oficina 
“Gastronomia Funcional”.

As inscrições para a oficina foram aber-
tas a todo o público do fórum.

Profª. Marília e estudantes do curso téc-
nico em agropecuária expõem seus tra-
balhos para o professor Armando Maia, 
pró-reitor de Ensino Médio e Técnico.

REFORMAS GARANTEM MELHOR ATENDIMENTO 
NO RESTAURANTE 

O Sindicato dos Técnicos Agrícolas 
reuniram-se no CANP, em maio. O en-
contro contou com a presença do presi-
dente da FENATA (Federação Nacional 
dos Técnicos Agrícolas), Mário Limber-
ger e os técnicos servidores do CANP, 
Almir Ferreira e José Roberto Lima de 
Jesus. Outras reuniões estão agenda-
das para 2012. Mais informações sobre 
o sindicato com os servidores Almir ou 
José Roberto.

TÉCNICOS SE REÚNEM

Prezado leitor,

Aproveito este espaço para 
parabenizar a toda comunidade 
escolar pela conquista em relação 
ao processo de legalização das 
terras do campus. A recomenda-
ção do Ministério Público Federal 
é resultado de um trabalho árduo 
de servidores comprometidos que 
durante anos não mediram esfor-
ços para a defesa de nossas ter-
ras.

Durante a leitura do ofício ex-
pedido pelo MPF, mais uma vez 
senti-me orgulhoso por pertencer 
à instituição e representar a Dire-
ção Geral do campus. As referên-
cias do Ministério ao campus de-
monstraram o respeito do órgão 
pelo trabalho desenvolvido por 
todos nós.

Dirijo-me, especialmente, aos 
nossos estudantes para parabe-
nizá-los. O bom desempenho de 
todos vocês refletem a imagem 
que produzimos perante toda a 
sociedade. Vocês são o resultado 
da qualidade da nossa instituição. 
E acredito que a recomendação 
do MPF seja também reflexo da 
nossa credibilidade.

 Leiam com atenção a nossa 
matéria de capa sobre o proces-
so de legalização das terras do 
campus. Qualquer dúvida, estou 
à disposição. E aproveitem para 
conferir as principais notícias do 
campus desse mês: o início das 
atividades de equitação lúdica, a 
chegada do laboratório móvel do 
NEaD, as semanas do Alimento 
Orgânico e do Meio Ambiente. 
Tudo isso e muito mais na 33ª edi-
ção do nosso informativo.

Boa leitura a todos!



AGRICULTURA ORGÂNICA É TEMA DE DISCUSSÃO

SEMANA DEBATE ECO DESENVOLVIMENTO E IMPACTOS AMBIENTAIS

“Os impactos sócioambientais do turismo” 
foi o título da palestra ministrada pela professo-
ra Diana Castro no primeiro dia da 4ª edição da 
Semana do Meio Ambiente do CANP, no dia 4 
de junho. Na ocasião, foram discutidos possíveis 
impactos positivos e negativos que a atividade 
turística pode causar à sociedade e ao ambiente. 

A palestra foi dirigida a partir da perspectiva de 
herança, de que todos são herdeiros e,também, 
responsáveis pela manutenção os patrimônios 
cultural e natural da humanidade. A palestra 
teve como público preferencial os estudantes do 
curso técnico em Meio Ambiente. Durante sua 
explanação, a professora estimulou os alunos a 
pensar em novos conceitos de preservação só-
cioambiental.

No dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, 
acompanhados da coordenadora do curso, Da-
niele Nunes, estudantes do curso técnico em 
Meio Ambiente foram a Volta Redonda para 
apresentar projetos e trabalhos desenvolvidos 
pelo campus na área ambiental.

Nesse dia, o CANP recebeu a visita de es-
tudantes da Rede Municipal de Ensino de Pi-
nheiral para atividades na Trilha Ecológica e 
brincadeiras com jogos lúdicos desenvolvidos 
pelos alunos, em tarefas da disciplina Educação 
Ambiental.

A palestra “Do Eco sistema ao Desenvolvi-
mento Sustentável. A evolução de um concei-
to?”, ministrada pelo professor Antônio Carlos 
Luciano encerrou a semana.

Com o intuito de divulgar e incentivar o consu-
mo de alimentos orgânicos, o CANP realizou a 8ª 
edição da Semana do Alimento Orgânico, entre os 
dias 28 e 31 de maio. Os alimentos orgânicos são 
produzidos sem o uso de agrotóxicos e com o em-
prego de técnicas naturais de adubação e controle 
de pragas. Condições essas que garantem produ-
tos saudáveis, condições dignas de trabalho ao 
produtor rural e respeito ao meio ambiente.

O evento ofereceu várias atividades como ci-
clo de palestras, oficinas, distribuição de materiais 
informativos e exibição de documentário. No dia 
29, estudantes do curso técnico em Agropecuária 
estiveram nas ruas de Pinheiral, Volta Redonda, 
Barra Mansa e Barra do Piraí, distribuindo pan-
fletos. Houve também degustação de saladas, 
produzidas no Módulo Agroecológico do campus, 
os estudantes trabalharam para apresentar à po-
pulação os benefícios dos alimentos orgânicos. 

No ciclo de palestras, representantes da Ema-
ter Rio e do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento trouxeram importantes discus-
sões sobre oportunidades de créditos para o fo-
mento agropecuário e o papel do governo federal 
no desenvolvimento da agroecologia.

No dia 31, o CANP recebeu agricultores de Pi-
nheiral, Volta Redonda, Santa Rita e Piraí, que 
dividiram experiências por meio de relatos de 
dificuldades e benefícios da produção orgânica. 
O Coordenador de Produção, Marlon Sarubi, me-
diou a discussão. Os participantes ressaltaram a 
importância da integração a um Sistema Partici-
pativo de Garantia (SPG) certificado para a con-
quista de poder de negociação e de mercado. 

A oficina e a palestra “Alimentos Vivos”, com o 
culinarista Ângelo Prestes, encerraram a semana. 
Durante a oficina, os estudantes prepararam suco 
verde e pão dos essênios. A Alimentação Viva é 
composta de alimentos naturais: legumes, frutas, 
vegetais e grãos germinados em seu estado natural 
(cru) e tem como objetivo absorver energia vital dos 
alimentos.

Oficina “Alimentos Vivos”, na UEP de Agroindústria.

Encontro com agricultores da região.

Professoras Larissa Tebaldi e Carla de Souza Lima 
mediaram as atividades de jogos ambientais. Na foto 
acima, Larissa auxilia os alunos a identificarem ca-
deias alimentares.

O campus recebeu a visita dos deputados Luiz 
Sérgio e Inês Pandeló, no mês de maio, para a 
entrega de um veículo que irá reforçar a frota au-
tomotiva do campus. 

O veículo, uma Pick Up Ranger modelo 4 x 4, 
irá atender a demanda de transporte de cargas e 
de passageiros do campus. 

CANP RECEBE NOVO VEÍCULO

Prof. Marcos Fábio nos EUA

O interesse do estudante Cristiano Ferreira 
Lousada, da turma 211 do curso técnico em Agro-
pecuária, em criação de abelhas nativas come-
çou com as aulas de Apicultura no primeiro ano 
do curso. O estudante levou os conhecimentos 
das aulas para a prática e hoje cria a espécie, em 
casa. No dia 2 de maio, Cristiano participou do 
Momento Cívico Cultural e compartilhou seus co-
nhecimentos acerca do tema. Cristiano defende a 
criação dessa espécie de abelha. “Qualquer pes-
soa pode criar abelhas nativas. Eu as crio no jar-
dim de casa. As abelhas nativas são inofensivas, 
pois não têm ferrões.” As abelhas nativas tem o 
papel de polinizar a flora nativa local.

CRIAÇÃO DE ABELHA NATIVA É TEMA 
DO MOMENTO CÍVICO

O Professor Marcos Fábio de Lima esteve em 
visita técnica aos Estados Unidos, em maio. Ele 
participou de simpósios, visitou fábricas, granjas,  
universidades, conhecendo e discutindo novas 
tecnologias e sistemas na área de avicultura. 

Durante a visita, ele esteve na Fábrica de Ra-
ções e Granjas de Frangos de Corte da Empresa 
“Amick Farms”, na Carolina do Sul. Na fábrica, 
ele conheceu sistemas de armazenamento de in-

gredientes e expedição de grãos. Na granja, teve 
contato com técnicas de alimentação e vacinação 
de aves, controle de biossegurança, sistemas de 
resfriamento evaporativo. 

De volta ao Brasil, Marcos Fábio pretende 
transmitir todo o conhecimento adquirido durante 
a visita para as salas de aula.



FUTSAL ABRE O CALENDÁRIO ESPORTIVO

ESTUDANTES MARCAM PRESENÇA EM EXPOSIÇÕES 
AGROPECUÁRIAS DA REGIÃO

Estudantes do curso técnico 
em Agropecuária representaram o 
CANP na XXII Exposição Agrope-
cuária, Comercial e Industrial de 
Barra Mansa, entre os dias 9 e 13 
de Maio. O acompanhamento dos 
Torneios Leiteiros e o monitora-
mento da alimentação de peque-
nos animais foram atividades que 
contaram como horas de estágio.

Para o Professor Heider Alves 
Franco, a participação em uma ex-
posição agropecuária possibilita ao 
estudante contato com profissionais 
da área e com os contratempos da 
realidade do mercado de trabalho.

XXII Exposição Agropecuária, 
Comercial e Industrial de BM

O CANP esteve também na 25ª 
Exposição Agropecuária de Rio Cla-
ro, em uma atividade da Coordena-
ção de Extensão e da Coordenação 
de Estágios, no período entre 19 e 22 
de maio. Estudantes do curso técni-
co em Agropecuáriarepresentaram o 
campus na condução da exposição 
de pequenos animais e de produtos 
do CANP. Destaque para a apresen-
tação de uma colmeia demonstrativa 
que chamou a atenção do público. 

Parabéns aos professores Paulo 
Bittencourt, Ricardo Tadeu e ao ser-
vidor técnico-administrativo Allan de 
Souza pela vitória no torneio de volei-
bol de areia do CANP. A equipe lutou 
com garra e conquistou a vitória por 

3 sets a 2 na última partida do torneio 
que aconteceu no dia 30 de maio. 
Com o orgulho, o Professor Ricardo 
esteve na sala da Ascom para com-
partilhar, com muita alegria, a vitória. 

Há mais de 10 anos, os profes-
sores Ricardo e Paulão fazem uma 
dupla imbatível nos torneiro de vôlei 
e peteca do CANP. Em relação à vi-
tória do torneio de vôlei de areia, Ri-
cardo provoca os estudantes do 3º 
ano: “Não tem revanche, heim?” A 
próxima edição do torneio acontece-
rá no próximo ano letivo, período em 
que os estudantes do 3º já terão se 
formado.

Aulas práticas de Biologia, Ecologia, Recursos Hídricos e Geografia foram 
ministradas no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Estudantes das 
turmas 223 e 224 acompanhados dos professores Larissa Tebaldi, Cristiana 
Miranda, Thiago Dias e Carla Lima estiveram no parque no dia 26 de maio.

AULAS PRÁTICAS NO PARQUE DA TIJUCA

Destaque na ginástica de tram-
polim, o atleta Allan Rodrigues Pi-
res da turma 304, Meio Ambiente, 
já competiu em quatro campeonatos 
nacionais e dois mundiais, em 2010 
na França e no ano seguinte na In-
glaterra. 

Agora, Allan treina todos os dias 
da semana para participar das Olim-
píadas 2016. Ele revela que os mo-
vimentos e a necessidade de supe-
ração constante,são fatores que o 
fascinam na ginástica de trampolim. 

Em 2012, o Campeonato Bra-
sileiro de Ginástica de Trampolim 
acontecerá em Volta Redonda, no 
dia 6 de julho. 

A Coordenação de Estágios informa que o CANP firmou convênio 
com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A expec-
tativa é de que, com a parceria, a troca de experiências entre o CANP 
e a UFRRJ se intensifique. Estudantes interessados em oportunidades 
de estágios na universidade, devem procurar a Coordenação de Estágio 
para mais informações.

O Programa Mulheres Mil foi tema 
de audiência pública na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), 
no mês de maio. Representando o 
campus Pinheiral, as estudantes do 
curso de Salgadeira foram à cidade 
Rio de Janeiro e receberam uma sau-
dação da Deputada Inês Pandeló. 

Organizada pela Comissão de De-
fesa dos Direitos Humanos da Mulher, 
a audiência ressaltou as relações de 
gêneros ainda desiguais no mercado 
de trabalho e também discutiu a impor-
tância de programas como o Mulheres 
Mil para reversão desse quadro. 

Allan na área de competição do campeonato 
Mundial de Ginástica de Trampolim, na Fran-
ça, em 2010.

ESTUDANTE É DESTAQUE NA GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

MULHERES MIL NA ALERJ

CONVÊNIO COM A RURAL GARANTE ESTÁGIOS

Docentes
Chapa 1 - Fábio Pádua | Rosenclever Gazoni - 21 votos 
Chapa 2 - Marcelo Souza | Reginaldo Soares - 12 votos
Chapa 3 - Gláucio Delaia | Cilmar Castro - 25 votos
Técnico-administrativos
Chapa 1 - Luís Henrique Braune | Heider Franco – 10 votos
Chapa 2 - Carlos Heráclio | Marlon Sarubi – 7 votos
Chapa 3 - Sandro Luiz Batista Machado | Sônia de Alcântara – 8 votos
Chapa 4 - Manoel Honório Filho | Allan de Souza – 11 votos
Chapa 5 - Luiz Felipe de Sant’ Anna Neto | Guilherme Corrêa  - 20 votos
Discentes
Chapa 1 - Bruno Cecilio de Oliveira | Juliana Monteiro da Silva – 75 votos
Chapa 2 - Lealdo Reis da Silva Junior |Laisla Cristina Viana – 11 votos
Chapa 3 - Caio César R. da S. Feliciano | Pedro Henrique F. R.Wigand – 17 votos
Chapa 4 - Severino Ramos da Silva |Adriana Cunha Domingos – 57 votos
Chapa 5 - Lucas Barbosa Lima | Elio Costa Dias – 23 votos

RESULTADO DA ELEIÇÃO DO COLEGIADO DO CANP


