Instituto Federal Fluminense encerra o ano
com entrega e retomada de obras
Obras que estavam paralisadas nos campi do IFFluminense serão
retomadas a partir de janeiro de 2017. Assinatura ocorreu na tarde de
quarta-feira, 21 de dezembro.
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Campus Santo Antônio de Pádua terá Fórum de Alunos
Fórum amplia o diálogo entre a gestão e os estudantes. Reuniões mensais serão realizadas a partir de 2017
para discussões de temas diversos.

Macaé

Campos Centro

Bom Jesus do Itabapoana

IFFluminense oferecerá mestrado em
Educação Profissional e Tecnológica

Parceria entre o IFF e Sicoob é fruto de
“vertente educacional” da entidade

Programa Pensar promove capacitação
em escolas públicas de Bom Jesus

Serão 400 vagas distribuídas em todas as regiões do país.
Secretaria acadêmica do polo Instituto Federal Fluminense
será sediada no Campus Macaé.

O simpático espaço para onde foi transferido o Núcleo de
Promoção do Bem-Estar (Napbem) teve apoio financeiro
essencial do Sicoob Fluminense.

O programa beneficia diretamente cerca de 3.870 escolares
atendidos nos segmentos de creche a nono ano do Ensino
Fundamental do município, além de pais e colaboradores.
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Maricá

Itaperuna

Cabo Frio

Projeto do Campus Avançado Maricá
produz podcasts sobre Meio Ambiente

Agroecologia movimenta atividades de
ensino, pesquisa e extensão no Campus

Campus Cabo Frio oferece oficina de
serigrafia para alunos

Os programas de aúdio, que foram lançados a partir de
outubro deste ano, trazem discussões relevantes sobre a
temática ambiental.

Itaperuna terá produção de alimentos orgânicos e cursos
abertos à comunidade por meio de projeto contemplado em
chamada do CNPq.

Professores implementam projeto de assistência estudantil
para os alunos inspirado no projeto de extensão Círculos de
Cultura, da década de 60.
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Quissamã

São João da Barra

Polo de Inovação

Projeto de extensão promove inclusão
social em Quissamã

Alunos do Campus São João da Barra
visitam abrigo Aconchego, em Guarus

Polo de Inovação desenvolve
Anemômetro aerotransportável

Trinta pessoas em situação de vulnerabilidade social que eram
atendidas pelo projeto participaram de formatura no dia 08 de
dezembro de 2016, no Campus Quissamã.

Os estudantes prepararam uma pequena festa para as crianças
atendidas pelo abrigo, com teatro de fantoches, lanche e
doações arrecadadas no campus.

Embarcado em drones, o datalogger instrumentado é capaz de
registrar parâmetros atmosféricos, que fazem parte de estudos
de viabilidade para instalação de geradores eólicos.
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Espaço do Servidor

Cambuci

Projeto visa à propagação vegetativa de
espécie com risco de extinção
Com a multiplicação do cambuci, será possível fornecer mudas
para os produtores da região, que poderão produzir e beneficiar
os frutos, que levam o nome do município.
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Servidores desenvolvem projetos de inovação e sustentabilidade;
Vagas para servidores em doutorado da Universidade Positivo;
Prazo de Consulta Pública da Regulamentação Didático-Pedagógica é prorrogado;
Instituições de ensino superior assinam termo de cooperação com a TV Câmara.

Campos Guarus

Servidores entregam brinquedos
arrecadados para crianças da Apae
A campanha IFF Guarus Solidário arrecadou brinquedos para
as crianças atendidas pela Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae) de Campos dos Goytacazes.
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