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O IV Encontro de Ex-alunos do 
CANP reuniu ex-alunos das déca-
das de 1960, 70, 80, 90 e de 2000. 
Pessoas que saíram de diferentes 
regiões do Brasil: Belo Horizonte, 
Macapá, Paraíba, Brasília, Bahia, 
para reencontrar amigos e relembrar 
os tempos de estudante. 

Encontro de ex-alunos do CANP reúne pessoas de diversas regiões do Brasil
Muita emoção e carinho pela ins-

tituição marcaram o encontro, que 
aconteceu no dia 9 de julho. O ex-
aluno Agostinho Jorge dos Reis Ca-
margo, da década de 1970, ao che-
gar à portaria desceu de sua moto, 
tirou o capacete e beijou o chão. 
Muitos testemunhos provaram que 
os anos e a distância não enfraque-
ceram o carinho dos ex-alunos pelo 
campus.

Evaldo Carvalho, aluno de 1984, 
veio do Pará para rever velhos ami-
gos. “É maravilhoso.”, revela a sa-
tisfação em participar do encontro. 
“Aqui, aprendi a viver!”, diz se refe-
rindo ao CANP. Muitos se surpreen-
deram com a expansão da instituição  
com novas estruturas, construções e 
a oferta de novos cursos.

A professora aposentada, Dona 
Cléa Maria Nogueira, foi homenage-
ada pelos seus 80 anos de idade e 
pelo tempo de dedicação e trabalho. 
Momento de muita emoção em que 
homens se tornaram meninos, para 
abraçar e tirar fotos com a professo-
ra. O próximo encontro de ex-alunos 
do CANP acontecerá no dia 13 de 
julho de 2013.

Durante o encontro, ex-alunos 
prestaram depoimentos sobre dife-
rentes épocas do campus e todos 
frisaram a formação humana que 
conquistaram nos tempos de estu-
dante na instituição e aprendizados 
como a solidariedade, a indepen-
dência, a importância do trabalho e 
o valor das amizades.

Laboratórios recebem investimentos
O Laboratório Multidisciplinar 

recebeu novas vidrarias, reagentes 
químicos e equipamentos (Medidor 
de PH, Medidor de Turbidez  e Con-
tador de Colônias). Investimentos 
que possibilitarão a continuidade 
do desenvolvimento de análises de 
solo e água; o controle microbioló-
gico dos alimentos produzidos pela 
Unidade Educativa de Produção 
- UEP de Agroindústria e das refei-
ções oferecidas pelo restaurante do 
campus.

O desenvolvimento do projeto 
“Melhoria da Infraestrutura Labora-
torial do Curso Técnico de Agroin-
dústria Integrado ao Ensino Médio 
na  Modalidade de Jovens e Adul-
tos (FAPERJ)” prevê a realização 

de obras e investimentos que per-
mitirão análises físico-químicas de 
alimentos. Do total de R$ 30 mil 
destinados para investimento na 13ª 
EXPOCANP (Exposição Acadêmica 
do campus Nilo Peçanha), cerca de 
R$ 4 mil foram destinados ao Labo-
ratório Multidisciplinar. 

Em 2010, o CANP conquistou 
aprovação na seleção de projeto 
de pesquisa de apoio a feiras aca-
dêmicas, promovida pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq). Aprova-
ção que garantiu o investimento na 
feira e no laboratório.

De acordo com a técnica em la-
boratório, Allana Izidório, os investi-
mentos irão garantir o fortalecimento 

de projetos e dos trabalhos apresen-
tados durante a EXPOCANP, e ain-
da um melhor controle dos alimentos 

A inauguração do laboratório 3 de 
Informática também foi uma grande 
conquista do primeiro semestre de 
2011. O laboratório possui 18 máqui-
nas de última geração, com monito-
res LCD de 19’, acesso à internet e 
com funcionamento nos três turnos. 
O espaço é destinado a pesquisas.

De acordo com o coordenador do 
curso técnico em Informática, Pro-
fessor Roberto Pires, o laboratório 
servirá também como mais uma fer-
ramenta pedagógica para professo-
res de diversas disciplinas. 

Laboratório 3 de Informática
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Com o objetivo de buscar me-
lhores condições de trabalho aos 
seus servidores, o CANP abriu vaga 
para o cargo de Engenheiro de Se-
gurança do Trabalho. E, em julho, o 
campus recebeu o apoio do servidor 
Sérgio Vieira. 

Sérgio é de Nova Iguaçu e revela 
que pretende fixar residência na re-
gião. Ele é pai de dois filhos e mes-
trando em Engenharia Ambiental, 
com foco em Segurança Ambiental 
na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). 

Neste primeiro momento, Sérgio 
está visitando setores do campus, 
realizando levantamento de incon-
formidades para propostas preven-
tivas. O engenheiro analisa que o 
objetivo do trabalho é que a cultura 
de segurança seja desenvolvida, 
naturalmente, pela comunidade. 

Sérgio também tem formação 
em Engenheira Agrônoma e Enge-
nheira Agrícola. Para o engenhei-
ro, a importância de seu trabalho é 
identificar as posturas de comporta-
mento que o trabalhador adquire em 

seu dia a dia, e apresentar propos-
tas para prevenir doenças ocupa-
cionais, físicas e emocionais. 

Inverno frio e seco!
Até o dia 02 de agosto às 11h, 

a última chuva registrada foi de 
3,2 mm no dia 22 de junho. A 
temperatura mais baixa deste ano 
foi de 7,2ºC (em 9/jul), e a mais 
quente foi de 36,7°C (em 22/fev). 
Segue abaixo valores registrados 
no inverno/2011.

Amigos leitores,
Aproveitamos este momen-

to para desejar boas vindas a 
servidores e estudantes ao 2º 
semestre de 2011. Os primeiros 
seis meses do ano foi um perío-
do de muito trabalho para todos 
nós. Agora, com as energias re-
novadas, continuaremos nosso 
caminho na busca da oferta de 
uma educação profissional cada 
vez melhor.

O nosso muito obrigado a 
cada estudante e servidor por 
tudo que juntos construímos no 
período inicial do ano. Agrade-
cemos aos estudantes que já 
estavam conosco por continuar 
acreditando na educação ofere-
cida pelo CANP e, aos que agora 
chegam, por terem decidido fa-
zer parte do nosso corpo discen-
te. Agradecemos aos servidores 
pela dedicação, pelo trabalho, 
pelo envolvimento e comprome-
timento com nossa instituição. 
Aos servidores recém-chegados, 
o nosso desejo de que esta insti-
tuição seja uma fonte de conquis-
tas de novas grandes amizades 
e realizações profissionais. 

Com a dedicação dos estu-
dantes e comprometimento dos 
servidores a história do CANP 
é marcada por trajetórias de 
sucesso. Muitos são exemplos, 
como o do ex-aluno Luciano de 
Oliveira Toledo, recém-nomeado 
como Pró-reitor de Pesquisa e 
Inovação do Instituto Federal de 
Brasília (pág. 3) e da nossa que-
rida amiga Professora Ana Luíza, 
a quem devemos muitas de nos-
sas conquistas, como a imple-
mentação da oferta de educação 
a distância (pág. 3). 

Enfim, é com alegria que divi-
dimos nesta edição as principais 
notícias do CANP deste mês. 
Aproveitem a leitura.

Prof.Carlos Eduardo
Diretor Geral do CANP-IFRJ 

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

Gente Nova
Em julho, recebemos o apoio do 

Engenheiro Ambiental Luiz Felipe 
Machado de Sant’Anna Neto, do As-
sistente em Administração Sandro 

Segurança no trabalho do CANP

No dia 7 de julho, aconteceu eleição para a escolha de novos representan-
tes dos cursos no Conselho Acadêmico de Ensino Médio e Técnico - CAET 
2011-2013 do IFRJ. Confira abaixo conselheiros eleitos para representar o 
CANP-IFRJ no Conselho.

Luiz Batista Machado, e das profes-
soras  Sabrina Araújo de Almeida 
(Professora das disciplinas de peda-
gogia) e Albertina Maria Batista de 
Sousa da Silva (Administradora).

1 – Conselheiro Titular
2 – Conselheiro Suplente

C. T. em Agropecuária
1 – Marília Rodrigues da Silva
2- Shaiene Costa Moreno
C. T. em Meio Ambiente
1 – André Fernão de Andrade 
2 – Lívia Puello de Barros Gil
C.T. em Agroindústria
1- Elisa Helena Ferreira
2- Giselle Duarte Oliveira
C.T. em Agroindústria
1 – Dilma Alexandre Figueiredo
2- Flávia Antunes Souza  

C.T. em Informática
1 - Augusto Garcia Almeida
2- Edgar Barbosa Lima
C.T. em Secretariado
1 - Antônio Carlos de M. Pacheco
2- Carlos André Teixeira
C.T. em Serviços Públicos
1 - Davi Pereira Romeiro Neto
2- Jeferson Batista da Silva
C.T. em Lazer
1 - José Tadeu Dutra
2- Ricardo Tadeu Loureiro
C.T. em Agent. Comunitário de Saúde
1 - Ana Luiza de Oliveira Santos
2- Julieta Ferreira Romeiro

 Novos conselheiros representam o CANP no CAET

 Os Conselhos Acadêmicos, de caráter consultivo, são órgãos de apoio ao 
processo decisório do Conselho Superior e Reitoria do IFRJ no que tange às polí-
ticas acadêmicas e questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Os 
Conselhos Acadêmicos têm, entre outras funções, avaliar propostas de criação e 
extinção de cursos, bem como sugerir medidas de atualização e de reformulação 
curricular dos cursos vigentes.
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Professora por paixão, quando 
criança brincava de dar aulas às 
suas bonecas, aos 12 anos dava 
aulas particulares a um portador de 
necessidades especiais, Ana Luíza 
de Oliveira Santos não esconde sua 
satisfação em ser professora. Por 
influência do pai, Ana Luíza decidiu 
seguir a carreira de professora de 
matemática. Ana conta que quando 
seu pai levava trabalho para casa, 
ela ficava observando suas planilhas 
e cálculos, e se interessou pela área 
das ciências exatas. 

Ana Luíza chegou ao campus 
em 1984 como professora substituta 
e em 1987 retornou para compor o 
quadro efetivo. Em mais de 20 anos 
de trabalho no campus, Ana foi co-
ordenadora do Registro Escolar, 
coordenadora do Ensino Médio, par-
ticipou de comissões de avaliações 
docentes e se aventurou como mes-

tre de cerimônias nas formaturas do 
CANP e no desenvolvimento de pro-
jetos no momento cívico. No ano de 
2008, Ana se deparou com um gran-
de desafio: assumir a coordenação 
do Núcleo de Educação a Distância 
(NEaD) - IFRJ, sediado em Pinheiral. 
Desafio proposto pelo seu ex-aluno, 
então diretor Geral do campus, José 
Arimathéa, a quem não economizou 
elogios. 

A coordenadora geral do NEaD – 
IFRJ relata que o campus precisava 
crescer e não havia espaço físico. 
Neste contexto, a oferta de educa-
ção a distância se mostrou como 
uma oportunidade de crescimento. 
Crescimento que vem permitindo a 
cidadãos de 12 cidades do Estado o 
acesso à educação pública.

Ana Luíza também tem como ex-
alunos: Marlon, Heider, Luciana e 
Juliana. Na sala de aula, ela confes-

sa que encara o desafio de ser edu-
cadora e busca discutir assuntos di-
versos na tentativa de contribuir para 
formação humana de seus alunos.

Professora, educadora e confian-
te de que a educação é o caminho 
para o crescimento humano, Ana 
Luíza há mais 20 anos trabalha para 
a oferta da educação pública e de 
qualidade no campus. O nosso mui-
to obrigado, Professora Ana Luíza. 
Você faz parte da história de tantos 
sucessos do CANP.

Luciano de 
Oliveira Toledo 
é Engenhei-
ro Florestal; 
Mestre em 
Ciências Am-
bientais e Flo-
restais; Doutor 
em Agrono-

representantes legais de outras insti-
tuições públicas e da sociedade civil. 
Gerencio uma equipe de servidores 
empenhados no desenvolvimento 
da pesquisa científica alinhada com 
as práticas de ensino e de extensão, 
voltada para a geração de produtos 
e processos de direta aplicabilidade 
nos sistemas produtivos nas mais di-
versas áreas do mundo do trabalho.

Como conheceu o CANP? 
Esta é uma história curiosa. Um 

amigo de infância me convidou para 
fazer o processo seletivo do CANP, 
quando estava concluindo o então 
chamado 1º grau. Nunca tinha ou-
vido falar desta escola e fui com ele 
apenas para acompanhá-lo. Nós 
dois fomos aprovados na seleção e 
resolvi me matricular (ele também). 
Ele desistiu do curso e eu não. Acho 
que esse amigo entrou na minha vida 
apenas para me colocar em contato 
com o CANP. Grande Alexandre Dias, 
o "Rato". Atualmente ele é Engenhei-
ro Metalúrgico e trabalha na CSN. Um 
grande abraço pra ele.

Qual é a sua avaliação do curso téc-
nico em Agropecuária do CANP? 

O curso técnico em Agropecuária, 
onde quer que ele exista, é um curso 

muito completo. A formação que tive-
mos no CANP foi fantástica. Muitos 
colegas exercem a profissão até hoje 
e vivem muito bem. A avaliação é a 
melhor possível.
Como o CANP influenciou sua vida 
profissional e pessoal?  

O CANP foi o início de tudo, o ali-
cerce. No CANP conheci as pessoas 
que seriam a chave-mestra no desen-
volvimento de minha carreira. São 
pessoas que me servem de referên-
cia profissional e humana até hoje, e 
sempre servirão. Foi no CANP que 
conheci a Rede Federal. Sou parte 
dela desde os primeiros dias de aluno 
e visto a camisa da Rede como meu 
objetivo de vida. A educação profis-
sional pode se transformar na mola 
propulsora para dias melhores do 
povo brasileiro. Acredito muito nisso 
e graças ao Colégio Agrícola Nilo Pe-
çanha encontrei o meu lugar.
Deixe uma mensagem a alunos e 
servidores. 

Se o CANP fosse um ser vivo eu 
estaria navegando por suas veias. Me 
sinto parte indissociável desta Institui-
ção e estou certo de que todos meus 
contemporâneos também o sentem. 
Deixo um abraço fraterno a todos e 
desejo grande sucesso à nossa que-
rida Escola.

“Foi com um misto de emoção e 
alegria que participei do IV Encon-
tro de Ex-Alunos do CANP, realiza-
do no dia 09 passado. Este evento 
nos dá uma rara oportunidade de 
rever o local onde passamos parte 
de nossas vidas e rever, como foi o 
meu caso, colegas com quem con-
vivemos. Fui aluno do CANP duran-
te oito anos (de 1954 a 1961) onde 
fiz os cursos de Iniciação Agrícola, 
Mestria Agrícola e Técnico Agríco-
la, mas por vários motivos não me 
foi possível continuar nesta área 
e optei por ingressar na CSN, em 
Volta Redonda. Porém, agradeço a 
Deus,à minha família e ao CANP o 
ensejo que me proporcionaram de 
ter uma sólida formação moral e in-
telectual que me ajudaram a ter uma 
vida digna e sem grandes tropeços. 
Estarei aguardando, ansiosamente, 
o próximo Encontro.Parabéns pela 
bela iniciativa.”

Um abraço do amigo
Sylvio Sabença.

“Gostaria de parabenizar o Pro-
fessor Paulão mais uma vez por ser 
esta pessoa que sempre foi. 

Me lembro da chegada dele no 
pavilhão dos dormitórios, antigo D8. 
Eu o conheci e o apresentei para 
meu irmão Manoel "Garapa". E dis-
se: “Manoel vou te apresentar um 
novato que parece uma boa amiza-
de para você.” Graças a Deus , ali 
nascera um amizade que dura até 
hoje. Admiro a amizade que eles nu-
trem um pelo outro." AMIZADE NAS-
CIDA COM A OPORTUNIDADE DE 
ESTUDO NO COLÉGIO AGRÍCOLA 
NILO PEÇANHA.

Paulão, parabéns por todas as 
suas realizações. Você merece os 
nossos aplausos e reconhecimen-
to."
Do amigo José Ricardo (Crika)
Formado em 1972

“Greici,
 Parabéns pelo ótimo trabalho a fren-
te do Informativo.

Realmente você contribui para a 
comunicação institucional com uma 
pitada de pessoalidade.
Parabéns jornalista.”

 Marcos Pena

mia - Ciência do Solo e Técnico em 
Agropecuária formado no CANP em 
1995. 

Hoje, depois de 16 anos da forma-
ção técnica, é Pró-Reitor de Pesqui-
sa e Inovação do Instituto Federal de 
Brasília e confessa: “Graças ao Colé-
gio Agrícola Nilo Peçanha encontrei o 
meu lugar.” 

O Técnico em Agropecuária já 
participou de programas de iniciação 
científica, foi professor universitá-
rio; ministrou cursos e palestras em 
eventos técnico-científicos; participou 
de inúmeros congressos. Ele coorde-
nou a elaboração do projeto premia-
do com o 1º lugar nacional no Progra-
ma Técnico Empreendedor de 2008. 
Uma trajetória de muitos sucessos.

Como é sua rotina de trabalho? 
É intensa. Participo de inúmeras 

reuniões com o reitor, pró-reitores e 

Envie você também um recado 
no Nosso Mural.

informativo.canp@ifrj.edu.br

“O CANP foi o início de tudo, o alicerce”
Após 16 anos de formado, o ex-aluno Luciano de Oliveira Toledo é hoje 

Pró-reitor de Pesquisa do IFB

Apaixonada pelo trabalho
Prof.ª Ana Luíza fala sobre sua paixão pelo magistério
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Estão abertas até o dia 26 de agosto as 
inscrições o Processo de Seleção de Tutor 
a Distância para as disciplinas dos Cursos 
Técnicos em Serviços Públicos, Agente Co-
munitário de Saúde e Lazer.  São 48 vagas 
distribuídas de acordo com as disciplinas 
oferecidas para cada curso.

O valor da bolsa do Tutor a Distância é 
de R$765 e a carga horária de 16 horas se-
manais, sendo 10h de apoio a distância no 
NEaD/campus Nilo Peçanha – Pinheiral do 
IFRJ, e 6h em atividades pedagógicas com-
plementares e aulas presenciais nos polos.

Outras informações no site www.ifrj.edu.br

Agosto

08 – Divulgação das turmas
08 a 27 – Período de trancamento de 
matrícula
08 a 19 – Período de Conselho de Classe
20  - Sábado Letivo
20 a 31 – Período de Reunião de Pais 

As cooperadas Juliana Alves de Araujo e 
Lília de Oliveira Martins participaram do III 
Intercâmbio dos Jovens Lideranças Coope-
rativistas, que aconteceu nos dias 06, 07 e 
08 de julho, em Brasília. As estudantes da 2ª 
turma do Programa de Formação de Jovens 
Lideranças Cooperativistas da Cooperativa 
Escola dos Alunos do CANP representaram a 
SESCOOP /RJ (Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Cooperativismo), no seminário com 
a apresentação do Projeto:   MELLIFERA´S 
COOPERATIVA DE APICULTORES.

Intercâmbio de Jovens Lideranças

Os alunos dos cursos técnicos em Agro-
pecuária, em Meio Ambiente e servidores do 
CANP tiveram a oportunidade de conhecer 
mais sobre o Agronegócio Mundial com a pa-
lestra ministrada pelo Professor Paulo Taba-
jara, consultor mundial e sócio presidente do 
Grupo In vivo(Vitagri/Purina/Cargil). A pales-
tra aconteceu no dia 29 de julho e foi organi-
zada pela CEACANP.

Discutindo sobre o Agronegócio

Destaques da CEACANP

O CANP participou da IX Rio Leite Sul, 
que aconteceu dia 13 de julho, em Resende. 
Os servidores Edson Luis Lima da Silva e 
Nelson Costa representaram o campus. O 
evento trouxe painéis sobre a importância 
da reprodução de bovinos, uso intenso de 
pastagens, monitoria  da qualidade de leite, 
entre outros assuntos.

O Professor Ricardo Tadeu acompanhou 
o atleta judoca Breno Viola nos Jogos Mun-
diais Especiais de Verão para Pessoas com 
Deficiência Intelectual, na cidade de Atenas – 
Grécia. Os jogos aconteceram entre os dias 
26 de junho e 02 de julho. Na opinião do pro-
fessor, a prática esportiva deve ser utilizada 
como ferramenta de transformação social e 
educacional, e como coadjuvante para o de-
senvolvimento da autonomia e do exercício 
da cidadania. Mais no blog: dintelectualjudo.
wordpress.com ou no site www.pinheiral.ifrj.
edu.br.

O Engenheiro de Produção, Guilherme 
Corrêa e os técnicos Edson Luis Lima da 
Silva e Patrícia Rodrigues representaram o 
CANP no 1º TecLeite -  Tecnologias para a 
Produção Sustentável do Leite, que aconte-
ceu no Campo Experimental de Santa Môni-
ca em Barão de Juparanã, Valença. O evento 
aconteceu no dia 28 de julho.

O CANP esteve na 39º Expomaq e a 
37º Expolac, em Juiz de Fora, para conhe-
cer as novidades do mercado em máquinas, 
equipamentos, aditivos, embalagens e fazer 
contatos com os atuais e possíveis fornece-
dores. A professora Elisa Ferreira e as téc-
nicas Adrielle Carla Santos, Allana Izidório e 
Patrícia Rodrigues representaram o campus 
na exposição.

Aperfeiçoamento técnico
Expomaq / Expolac

TecLeite

Rio Leite Sul

O Professor Lesliê Vieira Mulico esteve 
em Londres para estudar a elaboração e o 
desenvolvimento de material didático para o 
ensino da língua inglesa , bem como conhe-
cer a cultura local, no período entre os dias 
10 junho a 3 de julho. “Foi uma experiência 
acadêmica muito interessante, pude mostrar 
o material que produzo para meus alunos do 
IFRJ para os professores da Universidade de 
Londres, que por sinal gostaram bastante,” 
conta o professor. Em relação à cultura local 
ele acrescenta: “Apesar de não ter consegui-
do me adaptar à comida, Londres é um lugar 
onde todas as culturas convivem em harmo-
nia no meio do caos, ou seja, é o lugar onde 
o mundo acontece. A cidade respira arte e a 
arquitetura é um show à parte.”

Prof. Ricardo Tadeu participa de jogos 
mundiais na Grécia

Na foto, o Professor Ricardo Tadeu com o embai-
xador da Special Olimpycs, o ex-jogador Zico.

O Professor Coordenador do CEACANP 
Marcos Fábio e o estudante cooperado Tár-
cio Oliveira se tornaram membros da comis-
são de avaliação das escolas cooperativistas 
do estado do Rio de Janeiro. Eles participa-
ram do I Encontro do Ramo Educacional 
da Federação Cooperativista no Estado 
do Rio de Janeiro, que aconteceu entre os 
dias 29 e 31 de julho, em Nova Friburgo. De 
acordo com o Professor Marcos Fábio, pela 
primeira vez na história da CEACANP um 
cooperado participa de uma comissão desta 
categoria.

CEACANP conquista representação em 
comissão estadual

Prof.º Lesliê em Londres 

Dezenove cooperados da CEACANP 
participaram do Curso de Inseminação Arti-
ficial, ministrado pelo Professor e Médico ve-
terinário Celso Rayol, no período entre os 18 
e 29 de julho.  A realização do curso foi uma 
parceria entre o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (SENAR), o Sindicato Rural 
de Barra do Piraí e a CEACANP. Estão aber-
tas inscrições para novas turmas do curso. 
Os interessados devem procurar pela Vilma 
na Cooperativa.

Saiba mais notícias da CEACANP 
no Facebook : Cooperativa CEACANP


