
“Apaixonada por séries, músicas e livros.” É assim que se 

define Luara Cardoso em seu blog literário Estante Vertical, 

criado há um ano e meio. Aluna do 4º ano de Automação do 

campus   Macaé, a blogueira foi entrevistada no programa 

Conexão Futura sobre o tema  Literatura Jovem, que foi ao 

ar no dia 3 de maio.                                                 

Itaperuna
Campus busca a eficiência e eficácia no 
serviço prestado à comunidade
Desde o início deste ano, o campus Itaperuna 
do Instituto Federal Fluminense desenvolve um 
trabalho que visa à certificação da Qualidade em 
Serviços prestados. 
     

Campos - Centro
Ginásio de esportes com otimização de 
espaço e sustentabilidade
As obras foram planejadas pela Diretoria de 
Infraestrutura do campus e por estudantes 
do curso de Bacharelado em Arquitetura e 
Urbanismo. 

Ler mais

Quissamã
Campus Avançado Quissamã ganha 
status de campus 
O campus avançado Quissamã agora passa a ser 
mais um campus do Instituto Federal Fluminense. 
O Diretor Geral, Marcelo Peçanha, comentou sobre 
a mudança que vai muito além de uma alteração 
de nomenclatura.

Ler mais

Luara (à direita), com a apresentadora Larissa 
Werneck, o escritor Luis Eduardo Matta e a escri-
tora Tammy Luciano.

Campos - Guarus 
Descentralização do campus é uma 
realidade
O campus Campos-Guarus do Instituto Federal 
Fluminense deu mais um passo marcante para 
sua consolidação, um momento de crescimento e 
avanço para todo o Instituto.
 

Ler mais

Reitoria
Comissão de Eficiência Energética no IFF 
promove mudanças
A implantação de novos campi e cursos, o aumento 
no número de alunos e a melhoria da infraestru-
tura, além de contribuírem para o crescimento 
do IFF, têm gerado um aumento no consumo de 
energia elétrica da Instituição.

Ler mais

O campus Rio Paraíba do Sul/Upea do Instituto 
Federal Fluminense recebeu uma Planta de bio-
diesel que produzirá o biocombustível a partir de 
óleo de cozinha usado. 
A Planta de Biodiesel, pertencente à Universidade 
Estadual do Norte Fluminense (Uenf), estava 
desativada na fazenda Angra da Pesagro-Rio, em 
Campos dos Goytacazes-RJ, e foi cedida ao IFF 
através de uma solicitação da Direção Geral da 
Upea, que propôs uma parceria institucional. 
“Desde a sua fundação, a Upea tem como missão 
desenvolver trabalhos de educação ambiental com 
foco em energias renováveis e esta é mais uma 
oportunidade de colocar essas ações em prática”, 
explicou Vicente de Oliveira, Diretor Geral do cam-
pus Rio Paraíba do Sul/Upea.

Ler mais

São João da Barra
Curso de Construção Naval qualifica 
para o mercado
As aulas do Curso Técnico em Construção Naval, 
no Núcleo Avançado de São João da Barra do IFF, 
reúnem pessoas que buscam qualificação profis-
sional em uma área que está em crescimento na 
região Norte e Noroeste Fluminense.

Ler mais

Bom Jesus
Mulheres Mil com novas oportunidades 
de aprendizado
Uma parceria do campus Bom Jesus com o Sesi 
de Itaperuna está proporcionando novas opor-
tunidades de aprendizado a alunas do Programa 
Mulheres Mil. 

Ler mais

Aluna do 
C a m p u s  Macaé

é destaque na TV
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Campus Rio Paraíba do Sul - Upea
Upea recebe Planta de Biodiesel

Cabo Frio
Alunos são premiados no V Confict 

Prof. Eduardo Cordeiro
e a aluna bolsista Maria Josiane

com a Planta de Biodiesel na Upea.

Murillo Mascarenhas: 
“foi uma surpresa 

a escolha do meu trabalho”.

Os alunos Murillo Mascarenhas e Celso Guimarães, 
do 5° período do Curso de Licenciatura em Ciências 
da Natureza, foram premiados no V Congresso 
Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica 
(Confict), como melhor trabalho de iniciação 
científica do Instituto e de menção honrosa, 
respectivamente, na área de Biologia.
Os trabalhos foram Orientados pelo professor DSc. 
Manildo Marcião. O aluno Murillo Mascarenhas 
comprovou a presença de poluição na lagoa 
Imboassica – Macaé- RJ, através de análises 
de  biomarcadores em traíras. Já o aluno Celso 
Guimarães apresentou o estudo ecotoxicológico 
de microalgas na lagoa de Araruama. Segundo 
Murillo, a premiação foi uma surpresa, mas serviu 
para reafirmar o compromisso com a ciência e 
incentivar a continuidade da pesquisa científica. 

Ler mais
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