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Unidades do IFF recebem emendas parlamentares 
para melhorias de infraestrutura

Para o orçamento de 2017, foram destinados recursos no valor de quase R$ 6 milhões em emendas parlamentares para a 
Reitoria e os campi do Instituto Federal Fluminense.

Bom Jesus do Itabapoana

Internacionalização: Campus 
Bom Jesus alcança o exterior
Portugal, França e, agora, Finlândia: diretor de Pesquisa, Extensão 
e Inovação é escolhido por universidade finlandesa para capaci-
tação sobre metodologias de ensino.

Ler mais

São João da Barra

Campus São João da Barra participa 
de desfile cívico municipal
Alunos, servidores e direção do campus participam de desfile em 
homenagem aos 167 anos de fundação do município. A come-
moração faz parte do calendário festivo da cidade.

Ler mais

Cabo Frio

Campus Cabo Frio investe em 
projetos na área de energia solar
Dentre os investimentos feitos pelo campus está a manutenção 
de uma mini usina fotovoltaica e ações de fomento a projetos e 
qualificação de profissionais.

Ler mais

Macaé

Campus Macaé vai oferecer graduação 
em Engenharia Elétrica
Plano Pedagógico do Curso recebeu aprovação do Cenpe e segue 
para próxima etapa, que consiste em apreciação pelo Conselho 
Superior do IFFluminense.

Ler mais

Polo de Inovação

Polo de Inovação poderá financiar 
pequenos negócios na área industrial
Parceria Embrapii-Sebrae, que prevê a liberação de R$ 20 milhões 
em duas linhas de financiamento, subsidiará empresas interessa-
das em investir neste tipo de projeto.

Ler mais

Maricá

Campus Avançado Maricá acompanha 
obras de sua futura sede
A previsão é de que as obras da sede definitiva do campus, que 
estão sendo realizadas pela prefeitura municipal, sejam concluí-
das em dezembro deste ano.

Ler mais

Itaperuna

Cursos ganharão novos laboratórios 
no Parque Acadêmico Industrial
Eventos são voltados para a oferta de oportunidades de qualifi-
cação e de produção acadêmica a estudantes e profissionais, e ao 
estímulo a debates e trocas de conhecimento.

Ler mais

Quissamã

Campus Quissamã promove sábados 
letivos temáticos
Os temas apresentados aos alunos abriram espaço para questões 
que afligem a sociedade, além de permitirem uma maior inte-
gração entre as disciplinas.

Ler mais

Centro

Curso sem disciplinas rompe com método 
tradicional de ensino
Evento acadêmico é destinado a professores do IFF e tem como 
objetivo mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Ações 
são desenvolvidas desde 2016.

Ler mais

Santo Antônio de Pádua

IFF Pádua recebe Gaudêncio Frigotto 
para discussão sobre o Ensino Médio
O evento contou a presença de alunos do curso Proeja e servido-
res da unidade. Também houve debate sobre o papel da amplia-
ção dos Institutos Federais.

Ler mais

Cambuci

Campus Cambuci abre inscrições 
para curso de pós-graduação
“Literatura, Memória e Sociedade”, já ministrado no Campus 
Centro, agora passa a ser oferecido pela primeira vez no Campus 
Cambuci, que estreia sua atuação em pós-graduação.

Ler mais

Guarus

Projeto Vitalidade do Campus Guarus 
comemora sete anos de atividades
O projeto, que iniciou em 2010, visa aproximar o campus da 
comunidade por meio de atividades interdisciplinares, com 
palestras, exercícios físicos, oficinas e viagens.

Ler mais

25 a 28 de julho de 2017
VII FOCAL e II SICITEA
Sesc Mineiro Grussaí - SJB

14 a 18 de agosto de 2017
IV Inova IFF / II Workshop 
Empreendedorismo e Mercado de 
Trabalho / I Encontro Regional de Peças 
Automobilísticas
Campus Campos Guarus

08 a 10 de novembro de 2017
IX Congresso Integrado da Tecnologia da 
Informação - CITI 2017
Campus Campos Centro

AGENDA ORACULINO - Beralto

Prazo para consulta pública do 
Plano de Cultura do IFF é prorrogado

Construção de novo PDI segue com 
visitas aos campi

Reitoria promove Campanha de 
doação de agasalhos

Revista abre submissão de artigos 
científicos e resultados de pesquisa
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