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 O projeto “Substratos Or-
gânicos para Produção em Ban-
dejas de Mudas de Alface (Lactuca 
sativa L.) na região do Médio Vale 
do Paraíba do Sul” conquistou o 
primeiro lugar, na área de Ciências 
Agrícolas, na 5ª Jornada de Ini-
ciação Científica e Tecnológica do 
IFRJ, que aconteceu no dia 18 de 
maio no campus Realengo.
 Os estudantes Geisler Va-
nil Alves da Silva e Maria Fernanda 
Oliveira Ferreira Nunes são alunos 
bolsistas envolvidos no projeto.
 Para a professora respon-
sável pelo projeto, Marília Rodri-
gues da Silva, o seu principal ob-
jetivo é a introdução da pesquisa 
no processo de ensino-aprendiza-
gem. Na opinião da professora, a 
conquista da premiação confirma 
a necessidade e a importância do 
estudo da agricultura orgânica.  
 O prêmio é de R$ 500, 
destinado para custos na participa-
ção em seminários, congressos e 
cursos. 

 O estudante Geisler Vanil 
Alves da Silva, da turma 302 de 
2010, apresentou o projeto durante 
a jornada. Para ele, a premiação 
na 5ª JIT e a experiência em par-
ticipar do desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa contribuiu para 
a conquista do reconhecimento 
profissional e domínio para falar 
em público. Habilidades que opor-
tunizaram convites como o de mi-
nistrar palestras sobre Agricultura 
Orgânica para estudantes do curso 
de Engenharia de Agronegócios da 
Universidade Federal Fluminense, 
mini cursos sobre Educação Am-
biental, com enfoque para a ques-
tão do descarte do óleo de cozinha, 
no Colégio Delce Hota. 
 Geisler também está par-
ticipando do desenvolvimento de 
um projeto de Agricultura Orgânica 
para a Prefeitura Municipal de Vol-
ta Redonda. 

Projeto conquista premiação na JIT

Comunidade Acadêmica discute sobre o 
Plano Diretor de Ocupação Territorial

 O campus está em proces-
so de expansão com a previsão de 
abertura de novos cursos, amplia-
ção da oferta de vagas e aumento 
do número de servidores. Expan-
são que exige da Direção Geral, em 
conjunto com a comunidade acadê-
mica, a discussão sobre o processo 
de desenvolvimento da infraestrutu-
ra para atender a demanda de cres-
cimento do campus.
 “Como o campus deverá 
crescer?” A Direção Geral está aber-
ta a sugestões de respostas à essa 
importante pergunta, para a cons-
trução do Plano Diretor de Ocupa-
ção Territorial. Servidores e alunos 
podem consultar a proposta do Pla-
no, em exposição no hall da Direção 
Geral, até o dia 12 de agosto, prazo 
final para o envio de propostas que 
devem ser entregues, por escrito, à 
secretária da Direção Geral.
 O Plano Diretor de Ocupa-

22 /09/ 2011  - Apresentação da Proposta do Plano Diretor de Ocupação 
Territorial à comunidade acadêmica, no Auditório; 
27/06 a 12/08 - Período para consulta pública sobre o material produzido 
do Plano Diretor de Ocupação Territorial;
Até 12/08 - Prazo final para recebimento de propostas da comunidade 
acadêmica sobre o Plano, que devem ser entregues, por escrito, à secre-
tária da Direção Geral;
15/08 a 16/09 – Período para análise das propostas e estudo da viabilida-
de técnica das sugestões;
1ª quinzena de outubro – Apresentação da proposta para comunidade 
acadêmica.

ção Territorial do campus Nilo Peça-
nha – Pinheiral do Instituto Federal 
do Rio de Janeiro é uma estratégia 
de planejamento de uso e ocupa-
ção do solo, que tem como objetivo 
avaliar a disponibilidade atual de 
terras, a infraestrutura existente de  
construções, redes de água, esgo-
to, energia elétrica e transmissão de 
dados, em sintonia com a projeção 
de ampliação da oferta de cursos, de 
atividades de pesquisa e atividades 
do campus.
 O Plano Diretor de Ocupa-
ção Territorial também tem como 
objetivo maximizar o uso da infraes-
trutura com base em critérios de se-
gurança, proximidade de atividades 
afins e respeito à legislação ambien-
tal. Tudo isso, levando em conside-
ração a expansão das atividades do 
campus e a promoção de conforto 
para alunos, servidores docentes e 
técnico-administrativos.

 A proposta do Plano Diretor de Ocupação Territorial do CANP-IFRJ foi 
produzida,  através de levantamentos técnicos de estudo de toda a área do 
campus. A execução da proposta passou por duas etapas:

Etapa 1 – Diagnóstico: visita de campo; análise de documentos e entrevista 
com responsáveis de setores do CANP (2009-2010).
Etapa 2 – Propostas Iniciais: Baseado no diagnóstico realizado, foram identi-
ficadas duas grandes áreas – de produção e urbanizada - e apresentadas pro-
postas de uso e ocupação do solo para cada uma delas.

Cronograma

As etapas da produção da prosposta

Experiência contribui na 
busca de oportunidades  

 



 Ciclista nos finais de sema-
na, pai de um menino de 7 anos, 
casado, morador de Volta Redonda, 
mestre em Ciência da Computação 
pelo ITA (Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica), doutorando em Web 
Semântica e professor no CANP. O 
Professor Rosenclever Lopes Gazo-
ni chegou ao campus no dia 16 de 
maio e, segundo ele, com muito gás 
para arregaçar as mangas e traba-
lhar. 
 Rosenclever é pós- gradua-
do em Educação à Distância e foi co-
ordenador do Núcleo de Educação a 
Distância de um centro universitário 
da região. Com toda essa experiên-
cia, ele vem somar forças à educa-
ção a distância do IFRJ, apoiando a 
coordenação frente às tecnologias, 
preparando materiais didáticos e 

orientando professores.
 No momento, Rosenclever, 
com apoio das professoras Aline 
Pinto e Mônica Morris, está desen-
volvendo um curso para os profes-
sores do Núcleo.
 No próximo semestre, Ro-
senclever estará em sala de aula 
nas turmas de Informática, Agrope-
cuária, Secretariado e Agroindús-
tria. 

 “Vim para ajudar, trabalhar. 
Estou maravilhado com o campus, 
a beleza aqui não é só da estrutura. 
Já me sinto em casa. Estou cheio 
de ideias e muito gás,” declara Ro-
senclever. 
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 A VII Semana dos Alimentos 
Orgânicos e a III Semana do Meio 
Ambiente do CANP contaram com 
diversas atividades: palestras, me-
sas redondas, exposição e venda de 
mudas de hortaliças orgânicas e de 
frutas cristalizadas, feira de produtos 
orgânicos, recepções de escolas da 
região e passeios à Trilha Ecológica 
do campus. Iniciativas que tiveram 
como objetivo levar à comunidade 
e aos estudantes a importância da 
produção orgânica e do Meio Am-
biente. 

Cheio de Gás
Prof. Rosenclever releva que chegou 

com vontade de trabalhar

CANP discute sobre a importância dos 
Alimentos Orgânicos e do Meio Ambiente

 O CANP participou do “En-
contro Fluminense de Licencia-
turas em Ciência da Natureza e 
Matemática” que aconteceu no 
campus Nilópolis em maio. 
 O Professor Cilmar Castro 
foi ao encontro para apresentar o 
trabalho “Construindo Novos Ca-
minhos para uma Licenciatura em 
Computação no IFRJ – Pinheiral”. 

Novos Caminhos para uma Licenciatura

 A Presidenta Dilma Rousseff sancionou, no dia 9 de junho, lei que 
torna o ex-presidente Nilo Peçanha (1909-1910) o patrono da Educação 
Profissional e Tecnológica brasileira.
 A lei n° 12.417 é uma homenagem ao ex-presidente que, em 23 
de setembro de 1909, assinou o Decreto nº 7.566, criando 19 "Escolas de 
Aprendizes Artífices", destinadas ao ensino profissional primário e gratuito 
para os "desafortunados".

Presidenta Dilma sanciona lei que torna Nilo Peçanha 
patrono da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil

 Durante a semana, alunos 
foram para ruas de cidades da re-
gião para divulgação dos alimentos 
orgânicos. No dia 30, aconteceu a 
Feira de Produtos Orgânicos com 
a participação de produtores da re-
gião. Momento em que os alunos pu-
deram interagir com os produtores e 
a comunidade, adquirir produtos de 
qualidade e com um bom preço. As 
semanas aconteceram entre os dias 
30 de maio a 03 de julho.

Os professores, autores do projeto, 
são Cilmar, Gilvan Vilarim, Alex Mo-
reira Fonseca e Augusto Garcia Al-
meida. 
 O curso de Licenciatura em 
Computação do campus Nilo Peça-
nha – Pinheiral será o primeiro cur-
so superior de Pinheiral. A previsão 
é que a primeira turma se inicie em 
2013. 

Fonte: AsCom-IFRJ

 O campus recebeu novos servidores no mês de junho: Allan Davi-
dson Ferreira de Souza (Técnico em Eletrotécnica); Edgar Barbosa Lima 
(Professor - Informática); Juliana Caroline Alves dos Santos ( Programadora 
Visual); Sergio Vieira (Engenheiro Segurança do Trabalho), Nelson Oscara-
nha Gonsales da Costa ( Técnico em Agropecuária /Médios Animais).

Gente Nova

 O Código de Ética dos 
Jornalistas Brasileiros tem como 
base o direito fundamental do ci-
dadão à informação, que abrange 
direito de informar, de ser informa-
do e de ter acesso à informação.
 Em 2009, o campus as-
sumiu a responsabilidade de le-
var informação à comunidade 
acadêmica, através da publicação 
do nosso Informativo. Levando 
em consideração o direito de in-
formar, abrimos espaço a todos 
que queiram contribuir na produ-
ção desse periódico, por meio da 
coluna “Você? Repórter?”, e no 
desenvolvimento de pautas su-
geridas pela comunidade acadê-
mica, fazendo isso de forma ética 
e assumindo a responsabilidade 
por tudo que é publicado.
 O CANP possui o lema de 
construir a paz e a cidadania, por 
isso, valoriza o direito fundamen-
tal do cidadão à informação.
  Acreditando nos princí-
pios básicos do fazer jornalismo 
— confrontação dos fatos, ave-

riguação,  compromisso com a 
veracidade, e ainda reforço ao 
direito do estudante e do servidor 
de ter acesso à informação — a 
Direção Geral do campus coloca-
se à disposição de todos para es-
clarecimento de dúvidas e envio 
de sugestões.
                Assim sendo, reforça-
mos o nosso compromisso com a 
garantia de acesso à informação. 
Acreditamos, que a confrontação 
dos fatos e a checagem são ele-
mentos fundamentais para a ga-
rantia do direito à comunicação.
                Em suma, a circulação 
de informação com ética e bom 
senso é um importante instru-
mento de avaliação, de questio-
namentos e de mudanças. Abri-
mos espaço a todos que queiram 
utilizar o nosso Informativo como 
ferramenta de  fluxo de informa-
ções. Por fim, nos colocamos à 
disposição da comunidade aca-
dêmica para esclarecimentos de 
questões do dia-a-dia, a fim de 
que a informação que circula no 
campus seja construída de forma 
íntegra e verdadeira.

Greici Sousa 
Assessora de Comunicação
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 O técnico agrícola, Agosti-
nho Jorge dos Reis Camargo, o Den-
tinho, apelido da época de aluno, se 
formou no CANP em 1973. Morador 
de Barão de Juparanã, município de 
Valença, Agostinho hoje é médico ve-
terinário formado pela Universidade 
Federal Fluminense, pós-graduado 
em Reprodução Animal pela Universi-
dade Federal de Viçosa e trabalha na 
PESAGRO-RIO (Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária do Estado do Rio de 
Janeiro), no Campo Experimental de 
Santa Mônica (CESM) da EMBRAPA 
GADO DE LEITE, em Barão de Jupa-
ranã – RJ. Confira o bate-papo que 
tivemos com o técnico agrícola:
Como foi sua trajetória profissio-
nal? 
 Iniciei minha vida profissional 
na Cooperativa Agropecuária de Rio 
Preto, em Minas Gerais. Logo depois 
atuei como Assistente Técnico da Em-
presa de Pesquisa Agropecuária do 
Estado do Rio de Janeiro (PESAGRO-
RIO), trabalhando na Estação Expe-
rimental de Itaguaí, em Seropédica. 
Em janeiro de 1985, foi promovido a 
pesquisador. E desde 1983, trabalho 
na PESAGRO-RIO.
Como é seu trabalho na PESAGRO-
RIO?
A PESAGRO e a EMBRAPA estabe-

De Técnico Agrícola a pesquisador 
da PESAGRO-RIO 

 O Professor Paulo Macha-
do Bittencourt, o Paulão, chegou ao 
CANP em1972 para cursar o Técni-
co em Agropecuária. Ainda menino 
saiu do Rio de Janeiro para Pinhei-
ral, cidade em que faria grandes 
amigos e teria grandes conquistas 
profissionais.
 São mais de 30 anos de 
muitas histórias que ele compartilha 
com o CANP. Linhas impressas em 
papel jornal não expressariam uma 
boa história narrada por Paulão. 
Como poderíamos descrever seus 
jeitos, seu sorriso, seus risos que 
antecipam o humor final da história? 
 Por isso, decidimos fugir do 
gênero humorístico, característico 
de Paulão, e perguntar: “Paulão, 
conta para gente um momento to-
cante que viveu no CANP?”
 Para Paulão, um momento 
tocante foi quando assumiu o cargo 

de Professor de Educação Física 
no CANP e ouviu uma revelação de 
satisfação e confiança do seu antigo 
professor que iria substituir, devido à 
aposentaria. “Foi emocionante”, re-
vela.
 Emocionante? Emoção é 
observar a disposição do Profes-
sor Paulão nas aulas de Educação 
Física em mais de 30 anos; é vê-lo 
participar dos torneios de voleibol, 
futebol e até de peteca com a gana 
da vitória e com a disposição de um 
menino.
 Chefe dos Serviços Gerais, 
Coordenador de Atividades Com-
plementares, da Cooperativa Escola 
dos Alunos do CANP, do Alojamento, 
Vice-Diretor, Diretor de Produção, o 
Professor Paulão, hoje Diretor de 
Assistência Estudantil, já exerceu 
diversos cargos no campus. 
 Aposentar? “Estou me pre-

parando para isso, sei que sentirei 
saudades.”  O CANP também senti-
rá saudades suas, professor. O nos-
so muito obrigado pela contribuição 
na oferta de educação pública de 
qualidade.
 “Tenho maior orgulho de ser 
professor desta instituição. Tenho 
uma sensação de dívida com a es-
cola, pela formação do meu caráter, 
da minha personalidade e do início 
de amizades da minha época como 
aluno que tenho até hoje. No CANP 
me realizei profissionalmente,” finali-
za Paulão.

“Ao meu inesquecível Colégio Agrí-
cola Nilo Peçanha o eterno agrade-
cimento e muitas, muitas e muitas 
saudades!!!!!!” 

 As alunas do 3º ano do 
Curso Técnico em Agropecuária 
Karina da Silva Nogueira e Maya-
ra Rocha Benício participaram da 
Conferência FACTA - Fundação 
Apinco de Ciência e Tecnologia 
Avícolas, que aconteceu em San-
tos, São Paulo. O evento mais tra-
dicional do Agronegócio de Aves 
e Suínos da America Latina que 
completou em 2011 sua 29ª edi-
ção. O evento contou com a apre-
sentação de trabalhos científicos 
concorrentes ao Prêmio de Pes-
quisa Avícola, palestras, painéis 
e mesas redondas. As inscrições 
para o evento foram patrocinadas 
pelo Centro de Pesquisas Avíco-
las, coordenado pelo Professor 
Marcos Fábio Lima.
Acesse: 
www.centrodepesquisasavicolas.
com.br

Alunas participam de 
conferência em SP

leceram um convênio para pesquisas 
e produção de embriões bovinos de 
fertilização in vitro no Campo Experi-
mental de Santa Mônica (CESM). Fui 
convidado para fazer parte da equipe 
de pesquisadores, e sob minha res-
ponsabilidade ficou a parte de campo 
dos referidos trabalhos que, resumida-
mente, consistem na: sincronização 
das doadoras e das receptoras, aspi-
ração folicular das doadoras com auxi-
lio de ultra-som, transferência para as 
receptoras dos embriões produzidos 
das fertilizações in vitro, diagnósticos 
das gestações e sexagem dos fetos. 
Além da condução de alguns projetos 
de pesquisa.
Como o CANP influenciou sua vida 
profissional? 
 O CANP foi uma das melho-
res influências que tive não só na vida 
profissional, mas na minha vida como 
um todo. Tenho certeza de que se não 
tivesse passado pelo CANP minha 
vida teria sido muito diferente, porque 
eu não teria tido forças para encarar 
várias dificuldades. Eu sempre digo 
que minha base familiar, minha crença 
em Deus e o Colégio Agrícola me for-
maram para a vida. No CANP aprendi 
administrar a convivência com colegas 
de todas as regiões do país, com ida-
des variadas e, consequentemente, 

vários costumes e educações, além 
das rotinas de estudos, trabalhos e 
horários. Com as proibições daquela 
época do internato eu aprendi a enca-
rar o “NÃO”, conhecer limites, respeitar 
e dividir mais, e ter coragem e jogo de 
cintura para encarar as dificuldades.
Qual é sua avaliação do ensino do 
CANP ?
 Naquela época, fizemos o me-
lhor curso colegial agrícola que existia. 
Basta dizer que o objetivo do curso era 
profissionalizante, mas passamos no 
primeiro vestibular, que era unificado, 
e para uma universidade federal.
 

 “Essa foi a última prova - 
assim espero (rs) – apesar de estar 
muito feliz como o término do curso, 
confesso que vou sentir falta da tur-
ma, dos professores. Eles são novos 
amigos que levaremos sempre na 
lembrança, podendo ainda alguns se-
rem futuros colegas de profissão. 
 O curso superou todas as 
minhas expectativas, só tenho a 
agradecer aos professores, que com 
muita paciência, nos instruíram para 
tornarmos Técnicos em Informática.
 Quero dizer que vou con-
tinuar estudando, que vou batalhar 
para o ser o melhor e que muito do 
que aprendi aqui no CANP, seja como 
aluno, seja como amigo, foi e está 
sendo a base para tudo isso.”
 Ao nosso eterno mestre, 
amigo e professor Lasmar.”

Emani Nascimento Filho  
Técnico em Informática 341

“Tenho orgulho de ser professor dessa instituição.”
Prof. Paulão esbanja vitalidade e disposição em mais 30 anos de trabalho 

e diz que se prepara para a aposentadoria.

“Gostaria de parabenizar a Professora 
Larissa pela aprovação no mestrado 
e a Professora Ingrid pela aprovação 
no doutorado.” 
As professoras Larissa e Ingrid foram 
aprovadas para o ingresso na pós-
graduação. 
João Gabriel 
(T. em Agropecuária - 302 )
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 Representantes do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
estiveram no CANP para apresentar o pro-
jeto “O CAFÉ VOLTANDO ÀS SUAS ORI-
GENS” e buscar o apoio do campus no de-
senvolvimento do projeto. A visita aconteceu 
no dia 9 de junho. A iniciativa tem o objetivo  
de apoiar o desenvolvimento do turismo rural 
no Vale do Café no Rio de Janeiro, através 
de ações integradas, que promovam a recu-
peração de atividades agrícolas tradicionais, 
bem como a introdução de novos cultivos e 
criações em bases sustentáveis, privilegian-
do a cultura do café.  
 O campus oferecerá a estrutura para 
a montagem de um viveiro de produção para 
250.000 mudas de café e de 200.000 mudas 
de essências florestais, e prestará assistên-
cia técnica para a implantação dos cafezais.

CANP participa de seleção para 
receber delegações das Olimpíadas 

 O CANP está na terceira fase do 
processo que indicará as cidades e insta-
lações que integrarão o “Guia de Locais de 
Treinamento Pré-Jogos” das Olimpíadas e 
Paraolimpíadas Rio 2016.
 Durante as etapas do processo 
de seleção, o campus receberá a visita do 
Comitê Organizador dos Jogos. O comitê 
analisará as condições de infraestutrutra e 
a logística para receber atletas, comissões 
técnicas, imprensa e visitantes.
 No dia 16 de janeiro de 2012, será 
divulgada a lista das instalações aptas a 
integrar o “Guia de Locais de Treinamento 
Pré-Jogos”.

“O CAFÉ VOLTANDO ÀS 
SUAS ORIGENS” 

 Quarenta alunos do curso técnico 
em Agroindústria participaram do curso de 
Rotulagem de Alimentos, promovido pela 
Embrapa Agroindústria de Alimentos, que 
aconteceu no dia 02 de junho no CANP. 
 Os participantes receberam orienta-
ções teórico-práticas de como fazer os ró-
tulos dos alimentos e adequá-los segundo 
normas e legislação.Professores e técnico-
administrativos do CANP também participa-
ram do curso.

 O Arraiá do CANP reuniu aproxima-
damente mil pessoas. Muita festa, brincadei-
ras, música e o destaque para a quadrilha em 
que alunos e professores misturaram ritmos e 
surpreenderam o público. O grande baile foi 
embalado ao som de dance, sertanejo, funk, 
entre outros ritmos. 

Arraiá reúne famílias e amigos

Julho /  
Agosto

Julho
02 – Fim do Bimestre (Cursos Anuais) 
02 – Sábado Letivo 
04 a 15 – Período de Recuperação (Cursos Anuais)
08 – Fim do prazo para digitação de notas 2º 
bimestre
11 a 15 – Planejamento dos professores
13 – Conselho de Classe Final dos cursos 
Secretariado e Meio Ambiente Modular 
15 - Conselho de Classe Final - CT. Informática
15 - Fim do Prazo para digitação da nota de 
recuperação (cursos semestrais) 
18/07 a 1º/08 – Férias dos Professores e Reces-
so do NEAD  
25 a 29 – Matrícula de transferência, reingresso e 
trancamento

Agosto
02 - Início do 2º Semestre 
02 a 13 – Período para pedido de dispensa de 
disciplina (cursos semestrais) 
06 - Fim do prazo para digitação de notas da 
recuperação - cursos seriados 
06 - Sábado Letivo  

Alunos do CT em Agroindústria 
em Visita Técnica

Embrapa oferece curso a alunos 
e servidores

 Aproximadamente 600 alunos da 
educação a distância dos 11 polos do NEAD 
se reuniram no CANP para participarem do 
do segundo encontro presencial de 2011, 
que aconteceu no dia 18 de junho.O momen-
to contou com aulas teóricas e práticas, apre-
sentação de projetos e passeios pela trilha 
ecológica do campus. A Coordenadora Geral 
- NEAD, Ana Luíza de Oliveira Santos, apro-
veitou o momento para se reunir com coorde-
nadores de polos. Os encontros presencias 
dos alunos da educação a distância no CANP 
são uma importante estratégia de integração 
entre os alunos de diversos polos e entre os 
alunos com a instituição. Parabéns à equipe 
organizadora do encontro, especialmente, à 
Coordenadora Geral, Ana Luíza.

 A chapa Interativa (Chapa 1) venceu 
as eleições para o Grêmio Estudantil “Chico 
Mendes” com 101 votos. Duzentos e quinze 
estudantes participaram das eleições. A cha-
pa P.D.A. (chapa 2) teve 63 votos. E a cha-
pa PRAVIO (chapa 3) ocupou o 3º lugar com 
44 votos. Confira abaixo a composição da 
Chapa 1 vencedora.

Presidente: Sidnei Lemos Bittencourt 
Vice- Presidente: Kamilla Menegati 
Primeiro Secretário: Guilherme Alves do Vai 
Segundo Secretário: Gilberto Júnior 
Primeiro Tesoureiro: Lucas Lima 
Segundo Tesoureiro: Gabriela Telles 
Diretor Social: Isadora Hermann 
Diretor de Imprensa: Yuri Paula de Amorim 
Diretor de Esportes: Luiz Paulo Palaci 
Diretor Cultural: Livia Overney 
Diretor de Ecologia: Cristiano Lousada 
Departamento Feminino: Mariana Vassíqui 
Primeiro Suplente: Mateus Henrique Cerqueira 
Segundo Suplente: Igor Guilherme R. Lopes 

 Vinte e cinco alunos do curso técnico 
em Agroindústria foram ao Senai, em Vas-
souras. Na instituição assistiram a palestras 
e visitaram laboratórios de microbiologia, 
análises de alimentos, panificação e cerveja-
ria. As professoras Eliana de Souza Marques 
e Elisa Helena da Rocha Ferreira acompa-
nharam a visita.

Chapa 1 vence eleições do 
Grêmio Estudantil

 Os vigilantes do CANP participa-
ram de palestra sobre qualidade de serviço, 
atendimento ao público e a importância do 
primeiro contato. De acordo com a Profes-
sora Flávia Antunes, a iniciativa demonstra 
o empenho da Direção em promover melho-
rias na prestação de serviços e a importância 
dirigida à vigilância nesse trabalho. As pro-
fessoras Flávia e Rosemary Aquino ministra-
ram as palestras que aconteceram em dois 
dias, 28 e 29 de junho, com dois diferentes 
grupos de vigilantes. Durante as palestras 
foram aplicados questionários dirigidos aos 
vigilantes para a produção do diagnóstico da 
vigilância no campus.

Preparo para um melhor atendimento
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