
 Agenda Relatório - Escritório de Cooperação Internacional  

Coordenadora: Maria Inês Albernaz Kury
Apoio Administrativo: Geane Braga da Silva  (Reitoria) e Marcos Rangel Pessanha (campus
Campos-Centro)
Diretor de Internacionalização e Inovação: Henrique da Hora

          O Escritório de Cooperação Internacional passou a funcionar na  sala 33, no 2o andar do
Centro  de  Referência,  em Guarus,  a  partir  do  início  da  nova gestão  (2016-2020).  Telefone  de
contato: (22) 2737-5627.  Em julho/2016, trocou novamente de sala, passando, então, para a sala 25
do CR, juntamente com a Pró Reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação. Novo telefone de contato:
(22) 2737 5615.

        No campus Campos-Centro, a sala anterior onde funcionava o Escritório de Cooperação
Internacional (Sala 106 A, Bloco F) ainda se mantém, com o servidor Marcos Rangel Pessanha
apoiando algumas ações internacionais, como, por exemplo, traduções.

          Continuamos apoiando na documentação, no preenchimento de formulários, no envio de e-
mails, na comunicação necessária pelos e  com os  alunos envolvidos no  Programa Ciência sem
Fronteiras. Para o ano de 2016, não foram abertas novas chamadas. Portanto, estamos fazendo o
fechamento dos relatórios finais dos alunos que retornam (para a Capes e o CNPQ) e ainda emitindo
documentos  e  apoiando  os  alunos  que  estão  no  exterior  pelas  últimas  chamadas  do  Programa
realizadas em 2015.

        Participamos do FORINTER (Fórum de Relações Internacionais dos Institutos Federais),
grupo no qual trocamos informações em rede e participamos semestralmente ou anualmente de
reuniões e/ou curso de estratégias de relações internacionais. Há um e-mail do grupo. Maria Inês
Albernaz  Kury, como coordenadora do Escritório de Cooperação  Internacional, faz parte
oficialmente deste grupo (forinter@googlegroups.com). Atualmente,
listaforinter@googlegroups.com. O professor  Henrique  da  Hora  assumiu o  cargo de  Diretor  de
Internacionalização e Inovação nesta gestão e também integra este grupo.
Há um documento, disponível no link de Cooperação Internacional do IFF e em rede, intitulado:
POLÍTICA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, que versa sobre a necessidade da internacionalização nos IFs.

          Somos responsáveis, também, por alimentar o Módulo de Assessoria Internacional do SIMEC
(Sistema de Monitoramento e Controle). Para tal, há login e senha próprios, de responsabilidade da
Coordenadora. Toda informação/ programa / dados que dizem respeito a parte interacional devem
constar deste espaço.

     Temos por hábito alimentar o link (Cooperação Interacional) do site institucional com
informações, dicas e documentos relevantes e interessantes, relacionados e pertinentes a área.
       Há  um link para o referido Programa de Mobilidade (CsF)  na página inicial do IFF, onde
sempre estão disponíveis as chamadas e os editais, assim como os documentos anexos para
inscrição interna e demais informações de apoio e suporte. Desde 2012, usamos um e-mail apenas
para  os  interessados/envolvidos  no  programa  CsF  (cienciasemfronteiras@iff.edu.br),  para
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esclarecimento  de  dúvidas,  troca  de  informações  e  envio  de  documentos  para  o  escritório  de
Cooperação Internacional, com vistas ao acompanhamento completo das candidaturas/participações
no Programa.
          Após a ida dos primeiros 13 alunos para o exterior, também em 2012, foi lançado um Blog
(http://cienciasemfronteirasiff.blogspot.com.br), dentro deste mesmo local, onde os alunos em
intercâmbio postam fotos e comentários diversos.

Data: a partir de 18/Janeiro/2016 
Evento: Retorno às aulas no IFFluminense. Reinício da confecção de documentos diversos para os 
alunos do CsF, e suporte aos que estão retornando à Instituição. Preenchimento do Memorial de 
Atividades e tradução de documentos comprobatórios (Histórico Escolar; Ementas de Disciplinas; 
Declarações de Estágio). Fechamento de relatórios finais de bolsas para CNPQ e Capes.

Data: Março/2016
Evento: Recomeçam as aplicações do TOEFL ITP aos sábados (uma pela manhã e outra na parte da 
tarde).

Data: 28/Março/2016
Evento: O IFFluminense Itaperuna recebeu a visita do pesquisador espanhol Jorge Miñón Martinez, 
que é doutorando na área de Energias Renováveis e Sustentabilidade, na Universidad de Valladolid -
Espanha. Martinez participou de uma reunião com a diretora-geral do campus, Michelle Maria 
Freitas Neto, e com o professor Adriano Henrique Ferrarez, que organizou o encontro.
Os  três  firmaram  um  compromisso  para  o  lançamento  da  Jornada  Brasil-Espanha  de  Energia
Renovável, Sustentabilidade e Inovação, a ser realizada no IFFluminense Itaperuna, em maio de
2016. A previsão é que o evento tenha palestras, oficinas e mesas-redondas com profissionais de
empresas e de instituições de ensino que estejam desenvolvendo projetos na área.
Durante a visita, o pesquisador espanhol também conheceu a obra do Parque Acadêmico Industrial 
do campus Itaperuna, um complexo com 19 laboratórios, que tem inauguração prevista para este 
semestre, e contará com um espaço para ensino prático na área de Energias Renováveis.

Data: 31/Março/2016
Evento: Encontro Brasil-Finlândia
Local: IFB, Brasília.
OBS: A continuidade de ações já consolidadas e a ampliação de parcerias entre instituições 
brasileiras e finlandesas foram reforçadas durante o Encontro Brasil-Finlândia, Além do 
estabelecimento de novas alianças entre escolas dos dois países, foi anunciada, ainda para 2016, a 
assinatura de um memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) entre o Conselho 
Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(Conif) e a Conferência de Reitores de Universidades de Ciências Aplicadas da Finlândia, (Arene, 
na sigla em inglês). O MOU incluirá o intercâmbio de estudantes e servidores, projetos de pesquisa,
parcerias institucionais, seminários e workshops conjuntos.
O prof Henrique da Hora representou o IFFluminense
Data: 31/Março/2016
Evento: Apresentação de professores noruegueses no campus Guarus: Os professores de Música e 



Drama da Universidade Stord/Haugessund University College, Noruega, Kirsti Aksnes e Jonas 
Olsen. Eles ministraram, até esta data (quinta-feira, dia 31), uma Oficina de Criação de uma Ópera 
da Ciência, numa parceria entre o Campus Guarus, a Secretaria Municipal de Educação de Campos 
e o Clube de Astronomia Louis Cruls.
 A ação faz parte do Projeto Grande Ópera Global da Ciência, que estava reunindo e capacitando 
grupos de 36 países para a apresentação da Grande Ópera, prevista para ser realizada em novembro 
de 2016, simultaneamente nos países com grupos capacitados.

Data: Abril/2016
Evento: Os exames do TOEIC (Test of English for International Communication) passam a ser 
aplicados no IFFluminense, para as turmas do técnico e técnico integrado, geralmente em horários 
de aulas de inglês, durante a semana.

Data: 18/ Abril/2016
Evento: Reunião com Diretor Pedagógico da Mastertest, Helison Lima, sobre o exame do TOEIC.
Local: Auditório Reginaldo Rangel, campus Campos-Centro
Responsável: Profa Edméa Dias, Coordenadora do IsF no IFFluminense

Data: Abril/2016
Evento: Candidaturas de alunos Hiago Santos da Gama, Lucas Cordeiro Rangel e Marcos José 
Rangel Gonçalves Junior, do Curso de Engenharia de Controle e Automação, do Prof. Rodrigo 
Martins Fernandes, ao ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program), Programa de 
Intercâmbio no Canadá.
Houve assinatura de Memorando de Entendimento com o Centennial College, no Canadá, para 
atender às exigências do Programa de Bolsas.

Data: 02/Maio/2016
Evento: Mudança do Escritório de Cooperação Internacional para o Centro de Referência, em 
Guarus. Sala 33, 2o andar. 
OBS: O computador que pertence ao campus Campos-Centro e que atende ao Escritório de 
Cooperação Internacional desde sua fundação, em final de 2009, veio para esta sala. Foi assinado 
Termo de Compromisso pela Coordenadora do Escritório (Maria Inês Albernaz Kury).

Data: 05/Maio/2016
Evento: Assinatura de Protocolo Geral de Cooperação entre o IFFluminense  e a Universidade do 
Algarve ((Ualg), em Portugal.
OBS: Por iniciativa de alunos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos do campus 
Bom Jesus do Itabapoana, há a possibilidade de parceria para intercâmbio com a Universidade de 
Algarve, em Portugal, e o Instituto Politécnico de Bragança.

Data: Maio/2016
Evento: Reenvio do Memorando de Entendimento entre o IFFluminense e o Instituto Politécnico de 



Tomar, assinado em 09/Janeiro/2013.

Data: 11/Maio/2016
Evento: Projeto DAT do professor Roberto Moll. Este Projeto trará política internacional para a sala
de aula – Simulação da ONU.
OBS: Os alunos terão a oportunidade de simular audiência de organização internacional ao final.
O  projeto  “Modelos  de  Organizações  Internacionais:  Conhecendo  a  história  das  relações
internacionais na prática”, do professor Roberto Moll, tem como objetivo chamar a atenção dos
alunos para as relações internas e externas de diversos países,  além de desenvolver habilidades
como resolução de conflitos, negociação e oratória, que são fundamentais para construção de um
civismo crítico. A conclusão do projeto prevê uma simulação de um encontro de uma organização
internacional com a participação de delegados, mediadores e jornalistas.
Local: Campus Macaé

Data: 18/ Maio/2016
Evento: Reunião sobre implantação do E Tec Idiomas, Português para Estrangeiros, no 
IFFluminense.
Local: Centro de Referência
OBS: Estavam presentes: Henrique da Hora (Diretor de Internacionalização e Inovação), Maria Inês
Albernaz (Coordenadora do Escritório de Cooperação Internacional), Eduardo Freire (Coordenador 
da EaD no IFFluminense) e Vânia Bernardo (Prof. de Língua Portuguesa que participou do Curso 
de Capacitação Português Língua Adicional - PLA - em Porto Alegre, em 2015, representando o 
IFFluminense).

Data: 23/ Maio/2016
Evento: Emissão de documentos para ex-aluna de Design Gráfico do IFFluminense, campus 
Campos-Centro, Carolina Crespo, para realização de Mestrado em Universidade Irlandesa. Foi 
emitida uma Declaração afirmando que os IFs têm status de universidade e que os alunos 
provenientes de um Curso de Tecnólogo podem ingressar em cursos de pós graduação stricto sensu, 
como Mestrados (Texto retirado do site do MEC, adaptado e traduzido).

Data: 25/Maio/2016
Evento: O IFFluminense Itaperuna realizou a Jornada Brasil-Espanha sobre Energias 
Renováveis, Sustentabilidade e Inovação, evento gratuito e aberto ao público, que contou com 
três painéis de discussões com pesquisadores dos dois países. 
Local: Auditório do campus Itaperuna.
OBS:  Painéis da Programação:
Painel 1: Energia Renovável e Sustentabilidade
Jorge Miñon Martinez, pesquisador da Universidad de Valladolid, Espanha
Péricles Pinheiro Filho, da Associação Brasileira de Biogás e Metano (ABBM)
Fábio França, da CHP Brasil, Alternativa em Energia
Moderador: Adriano Henrique Ferrarez, professor do IFFluminense Itaperuna

Painel 2: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no IFFluminense



Rodrigo Martins Fernandes, professor do Polo de Inovação do IFFluminense
Hilton Galvão, professor do IFFluminense Bom Jesus do Itabapoana
Daniel Coelho, professor do IFFluminense Bom Jesus do Itabapoana
Moderador: Alcione Campos, coordenadora de Pesquisa e Inovação do IFFluminense Itaperuna

Painel 3: Ensino, Pesquisa e Extensão em Energias Renováveis no   campus   Itaperuna  
Plínio Barreto, diretor de Ensino do IFFluminense Itaperuna
Carlos Lucas, servidor técnico-administrativo do IFFluminense Itaperuna
Aryvaldo Machado, professor do IFFluminense Itaperuna
William Inácio, professor do IFFluminense Itaperuna
Adriano Henrique Ferrarez, professor do IFFluminense Itaperuna
Moderadora: Michelle Maria Freitas Neto, diretora-geral do IFFluminense Itaperuna

Data: Maio/2016
Evento: Início da escrita dos documentos para o futuro Programa de Homestay no IFFluminense, a 
pedido do Diretor de Internacionalização e Inovação. Também foram compartilhados documentos 
do computador que atende ao Escritório de Cooperação Internacional desde 2009 na Pasta Pesquisa,
da Reitoria.

Data: 25/Maio/2016
Evento: lançamento do Edital de Pré-seleção do Programa de Mobilidade Internacional CICan 
Scholarships for Brazilian IF Students no site institucional.
OBS: Indicação de (até) 2 candidatos para o CONIF até dia 17/ junho/2016, para realização de 
intercâmbio no Canadá. Este edital contempla apenas candidatos provenientes de cursos de 
Tecnólogos. Aqui no IFFluminense, dos seguintes cursos: Design Gráfico; Manutenção Industrial e 
Sistemas de Telecomunicações.

Data: 30/Maio/2016
Evento: Colaboração com a pesquisa que o Observatório Regional de Internacionalização e Redes 
de Educação Superior na América Latina e no Caribe (OBIRET) está coordenando sobre o processo
de internacionalização no Brasil, respondendo ao questionário disponível no seguinte link: 
http://encuestainternacionalizacionalc.questionpro.com/ , enviado por Marjorie Cerejo, Assessora de
Relações Internacionais do CONIF. Este questionário foi emitido pelo Prof José Celso Freire, da 
UNESP e presidente da FAUBAI. 

Data: 02/Junho/2016
Evento: Reunião sobre Etec Idiomas
Local: Sala 40 - Centro de Referência
OBS: Foi repassado material explicativo do E tec Idiomas, além de exibição de 2 vídeos: um sobre 
o Idiomas sem Fronteiras de maneira geral e outro, um episódio de vídeo (storytelling) da 1a aula 
do Módulo 1 de Português para Estrangeiros.
 Todo este material e demais informações sobre o E tec Idiomas, Inglês, Espanhol e Português estão
disponibilizados no seguinte link: cpte.ifsul.edu.br
 Foi solicitado a todos que tenham interesse nestas ações o visitarem e o explorarem.
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 Foram retirados dois nomes para este primeiro momento. As professoras Maria Célia Cardoso e 
Jaqueline esteves, ambas do campus Cabo Frio, irão pilotar este primeiro módulo de Português para
Estrangeiros.
 Os demais envolvidos também participarão deste processo, através do link mencionado acima, e 
que apresenta todo o material e a filosofia do E tec idiomas. Além de capacitações, também 
disponibilizadas (no mesmo link).
Estiveram presentes à reunião 12 pessoas, representantes da Reitoria, da PROEN, da PROPEI, da 
EaD, Professores de Lg Inglesa, Lg Espanhola, Lg Portuguesa e do CELIFF:
Inês Albernaz; Eduardo Freire ; Araci Cirne ; Geane Braga ; Cátia Viana; Renata Pessanha; Camila 
Barros; Alice Pereira; Elane Kreile; Vânia Bernardo; Jaqueline Esteves; Maria Célia Cardoso.

Data: 07/Junho/2016
Evento: Matéria no site do IFFluminense: O Exchange Program, como deverá ser chamado o 
programa de internacionalização do IFFluminense, é um passo importante para o Instituto em seu 
relacionamento com instituições estrangeiras possibilitando intercâmbio e troca de experiências 
entre estudantes brasileiros e do exterior. É também uma inovação na Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, visto ser uma proposta interna e à parte dos programas 
governamentais.
Inicialmente, a ideia é começar recebendo alunos estrangeiros para cursarem disciplinas dos 
Mestrados e Pós-graduações Lato Sensu. O responsável é o Diretor de Internacionalização e 
Inovação, Henrique da Hora.

Data: 08/Junho/2016
Evento: Aplicação de Teste TOEFL ITP apenas para os pré selecionados para chamada do edital 
CICan Scholarships for Brazilian IF Students.
Local: Laboratório do CELIFF, campus Campos-Centro.
OBS: A correção destes testes será acelerada pela Mastertest para contemplar as datas do referido 
edital (correção em 72 horas).

Data: Junho/2016
Evento: Restabelecimento do contato com a REARI  (Rede das Assessorias Internacionais das 
Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro) e um novo convite para adesão foi enviado ao 
novo Reitor do IFFluminense, Prof. Jefferson Manhães de Azevedo.

Data: 13/Junho/2016
Evento: o aluno Ayrton Chagas da Silva, ex-aluno do curso de Engenharia de Controle e 
Automação, está se candidatando para a Endeavour Scholarship (Austrália) e precisou certificar 
cópias dos seguintes documentos conforme modelo do edital: Passaporte; Academic Transcript 
(IFF); IELTS Score Report; Academic Transcript daUniversity of North Florida (UNF), instituição 
onde cursou graduação sanduíche pelo Ciência sem Fronteiras. Foram certificados e entregues ao 
aluno estes documentos por Maria Inês Albernaz Kury, na condição de Coordenadora do Escritório 
de Cooperação Internacional e do Ciência sem Fronteiras do IFF.luminense.
Data: 15/Junho/2015



Evento: Resultado final da pré-seleção de dois alunos para o edital do CICan/CONIF (chamada
pública  CONIF/AI  No  01/2016,  de  20  de  maio  de  2016):  Luíza  de  Carvalho  Soares,  CPF:
018.607.725-44, do Curso de Tecnologia em Design Gráfico; e-mail: luzencs@gmail.com e Pedro
Ivo Tavares de Freitas, CPF 113.200.947-24, do Curso de Tecnologia em Design Gráfico; e-mail:
pycrazy@gmail.com.  Estes nomes serão indicados ao CONIF até dia 17/06/2016 pelo IFF (para os
e-mails:  internacional@conif.org.br e  rstjean@collegesinstitutes.ca)  e  o  resultado final  sairá  em
30/06/2016.

Data: 16/Junho/2016
Evento: Lançada no site institucional a chamada pública para capacitação de professores de língua
inglesa. As inscrições vão até 15 de julho. No total, 76 vagas são ofertadas para a capacitação nos
Estados Unidos. Os professores selecionados farão o curso entre julho e agosto próximos, em até
oito semanas, com atividades em instituições consorciadas com o Northern Virgínia Community
College (Nova), dos Estados Unidos.
Esta  é  a  segunda  etapa  da  chamada  pública  para  capacitação  em língua  inglesa,  iniciativa  da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, em parceria
com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Esta capacitação
tem como objetivo fortalecer o domínio de habilidades linguísticas, conhecer práticas pedagógicas e
promover o desenvolvimento de metodologias e materiais didáticos para o ensino da língua inglesa.
Na primeira chamada, o IFFluminense enviou cinco professores de inglês. Foram eles:  Alice de
Araújo Nascimento Pereira <alice.pereira@iff.edu.br> - IFF MACAÉ;  Camila França Barros
<camila.barros@iff.edu.br> - IFF MACAÉ; Carlos Fabiano de Souza <carlos.souza@iff.edu.br> -
IFF CABO FRIO; Elane Kreile Manhães <emanhaes@iff.edu.br> - IFF ITAPERUNA;  Jaqueline
Kropf Esteves de Matos  <jmatos@iff.edu.br> - IFF CABO FRIO.

Data: 24/Junho/2016
Evento: Participação em Mesa Redonda na V SENGE – Semana da Engenharia, com o tema: "”As
experiências dos alunos de Engenharia no Programa Ciência sem Fronteiras"

Mediadora: Maria Inês Albernaz Kury - Coordenadora do Ciência sem Fronteiras e Coordenadora 
do Escritório Internacional do IFFluminense

Participante 1

Nome: Keyssy Barboza de Oliveira Pereira
País: EUA
Universidades: Rutgers e Johnson & Wales
Período de intercâmbio: 2014-2015
Curso: Engenharia de Controle e Automação

Participante 2

Nome: Milena Silveira de Azevedo
País: França
Faculdade: Université de Reims Champagne-Ardenne
Período de intercâmbio: 2013-2014
Curso: Eletrônica, Eletrotécnica, Automação

Participante 3
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Nome: Humberto Ribeiro Rangel
País: Austrália
Universidade: Monash University
Período no Exterior: 1 ano e 4 meses, a partir de 2014
Curso: Engenharia de Controle e Automação 

Participante 4

Nome: Hugo Morett Figueiredo Rosa
País: Hungria
Universidade: Óbuda University
Período de Intercâmbio: 18 meses, a partir de 2014
Curso: Engenharia de Controle e Automação

Data: 28/Junho/2016
Evento: Entrevista em inglês dos dois alunos indicados pelo IFF à Bolsa do CICan: Luiza e Pedro 
Ivo pelo WebEX.

Data: 28/Junho/2016
Evento: Contato, por e-mail, da representante do CICan, Rachel St-Jean, oferecendo prorrogação de
prazo para indicação de aluno para as bolsas em francês, por não ter havido procura. O prazo para 
esta indicação foi estendido para 4/7.

Data: 29/Junho/2016
Evento: Entrevista com os alunos candidatos ao edital N.º 119 IFFluminense, de 22 de junho de 
2016 para  o Acampamento Internacional da Juventude (Youth Camp) em Vitória, pré-evento do 
WFCP 2016, e lançamento do resultado no portal institucional. Foram eles: André Fialho Coelho 
(nota 95); Aline Alves Fiuza; (nota 85); Caroline de Matos Nunes (nota 80); Millena Corrêa de 
Oliveira (nota 75) e Júlia Mello da Silva, que não compareceu à entrevista, sendo desclassificada. 
OBS: Edital de Homologação N. 135 – IFFluminense, de 28 de junho de 2016. 

Data: Julho/2016
Evento: contato com a Universidade de Ciências Aplicadas de Turku, na Finlândia, que está 
avaliando e identificando possíveis disciplinas que poderão ser cursadas pelos alunos. Onze de seus 
alunos já demonstraram interesse em vir para o Brasil e há expectativa de que escolham o IFF. 
Ainda em julho/2016, está prevista a visita de um representante para conhecer as instalações do IFF.
Contato: Sr. Arto Alho (http://www.tuas.fi/en/) 

Data: 06/Julho/2016
Evento: Reunião no CEFET-RJ, a convite da prof Ângela Norte, Assessora Internacional da 
isntituição, com representante do San Francisco Community College.



OBS: Estiveram presentes: Maria Inês Albernaz, coordenadora do escritório internacional; os 
professores de inglês que foram para os EUA para capacitação pela chamada Setec/Capes-NOVA: 
Carlos Fabiano de Souza, do campus Cabo Frio; Elane Kreile, do campus Itaperuna; Alice Pereira, 
do campus Macaé. Além de assessores internacionais da UERJ, IFRJ, UFRJ e  PUC-RJ, que fazem 
parte da REARI (Rede das Assessorias Internacionais do Rio de Janeiro). O IFFluminense passou a 
integrar esta Rede, nesta nova gestão.

Data: 11/Julho/2015
Evento: Envio de ofício do reitor do IFF (juntamente com Ficha de Inscrição preenchida, foto e 
Carta de Intenções do aluno, conforme solicitado) à Beatriz Toso - Comissão Central de 
Organização do Congresso da WFCP/Reditec; IFES, indicando André Fialho Coelho para 
representar o Instituto Federal Fluminense no International Youth Camp, na cidade de Vitória/ES, 
no período de 19 a 25 de setembro do corrente ano. wfcp@ifes.edu.br

Data: 11-15/Julho/2016
Evento: IFFluminense participa da etapa nacional da WorldSkills - Olimpíadas do 
Conhecimento: Segunda fase das Olimpíadas do Conhecimento aconteceu em Belo Horizonte – 
MG.
OBS: A aluna Therys Castro, do 3º ano do curso técnico integrado em Alimentos do campus Bom
Jesus do Itabapoana, e a professora Kátia Kawasi representaram o Instituto Federal Fluminense na
etapa  nacional  da  categoria  panificação  da  WorldSkills,  maior  competição  profissional  do
mundo. Apenas  três  Institutos  Federais  foram  classificados  para  participar  desta  etapa. Elas
estiveram entre os 13 melhores do país na ocupação, dos quais foi selecionado o representante do
Brasil no evento internacional, marcado para outubro de 2017, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes
Unidos. 

Data: 19/Julho/2016
Evento: Visita do consultor Peter Dostler da Escola Internacional de Negócios e Empreendedorismo
(School of International Business and Entrepreneurship),  contratado pelo CONIF, para elaboração 
do Planejamento Estratégico até 2020.
Ele se  reuniu  com o  reitor,  Jefferson  Manhães,  com os  pró-reitores  e  diretores  sistêmicos  do
IFFluminense,  para  conhecer  a  realidade  do  Instituto  e  aplicar  uma  pesquisa,  com  questões
relacionadas  à  visão que  os  gestores  têm do Conif  e  do futuro da  Rede Federal,  com foco na
construção e implementação do planejamento estratégico.  
A elaboração  do planejamento  a  longo prazo surgiu  da  necessidade  identificada  pela  Diretoria
Executiva do Conif de constatar as principais demandas e gargalos da Rede.

Data: 19/Julho/2016
Evento: Chamada de Incentivo para Intercâmbio de Estudantes do IFF – Edital No 145/2016 de 19
de Julho de 2016, de acordo com a Resolução 25 de 2016 do Conselho Superior do IFFluminense.

mailto:wfcp@ifes.edu.br


Edital  lançado  pela  Pró  Reitoria  de  Pesquisa,  Extensão  e  Inovação  e  pela  Diretoria  de
Internacionalização e Inovação

Data: 22/Julho/2016
Evento:  Lançamento  do  PMJ  2016  (Parlamento  Juvenil  do  Mercosul),  com  inscrições  até
05/setembro/2016. Lançada a chamada no site institucional.
 A partir deste ano, um processo de seleção específico viabilizará a participação de representantes
das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Parlamento
Juvenil  do  Mercosul  (PJM)  que,  em  2016,  traz  como  tema  principal  “O  ensino  médio  que
queremos”. 
 O principal objetivo do PJM é favorecer e promover o protagonismo juvenil, abrindo espaço para
diálogos e discussões acerca de temas vinculados à educação – inclusão educativa, participação
cidadã,  direitos  humanos,  diversidade  de  raça,  etnia  e  gênero,  integração  regional  e  trabalho.
Durante  o  mandato  de  dois  anos  (2016 a  2018),  os  parlamentares  juvenis  de  todos  os  países-
membros e associados irão elaborar propostas que contemplem as necessidades e anseios comuns
ao Mercosul.
 No Brasil,  a  iniciativa  é  coordenada  pela  Assessoria  Internacional  do  Ministério  da  Educação
(MEC),  com  apoio  do  Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed). Esse último é responsável pela condução do processo seletivo de estudantes do Ensino
Médio regular.

Data: 27/Julho/2016
Evento: Visita do representante (Sr. Arto Alho) da Universidade de Ciências Aplicadas de Turku,
Finlândia, ao IFFluminense. Interesse em parcerias na área de engenharia. A visita foi organizada
pelo Diretor de Internacionalização e Inovação, Prof Henrique da Hora. 

Data: 17-19/Agosto/2016
Evento: Rio 2016 -Troca de experiências aconteceu durante Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.
Servidores do IFFluminense prestigiaram o evento.
OBS: O sistema educacional finlandês, conhecido como um dos melhores do mundo, foi assunto da
programação da Finland House (Casa da Finlândia, em português) durante os jogos olímpicos do
Rio de Janeiro. Para discutir o assunto, o diretor de Pesquisa e Extensão do Campus Bom Jesus do
Itabapoana, Daniel Coelho, ministrou palestras durante os três dias de evento. Também estiveram
presentes o diretor-geral do campus, Carlos Freitas, e o diretor de Gestão Agroindustrial, Adriano
Costa. Ele foi um dos servidores do Instituto Federal Fluminense participantes do Programa VET
Teachers,  que  proporcionou  treinamento  metodológico  voltado  para  aplicação  de  métodos
participativos,  além  de  conhecimento  sobre  o  sistema  de  gestão  educacional  finlandês.  A
aplicabilidade destes aprendizados e as experiências no Brasil foram os assuntos de suas palestras.
Além do diretor de Pesquisa e Extensão do Campus Bom Jesus, o evento contou com a presença de
servidores de vários campi do Instituto Federal Fluminense.



Data: 24/Agosto/2016
Evento: I SEMPLIFF (I Seminário dos Professores de Língua Inglesa do IFF)
OBS: Com o tema “Caminhos e colheitas no ensino de Inglês: experiências e reflexões em tempos
de internacionalização dos Institutos Federais”, o I Seminário dos professores de Língua Inglesa do
IFFluminense,  promovido  pelas  coordenações  do  Escritório  de  Cooperação  Internacional  e  do
Idiomas sem Fronteira (IsF), no auditório Reginaldo Rangel, contou com a presença da Pró Reitora
de Ensino, Christiane Menezes Rodrigues, representando o Reitor, para entrega dos Certificados aos
Professores que realizaram capacitação nos EUA.
 Houve  apresentações da  professora  de  Inglês  do Campus Campos  Centro,  Hélvia  Bastos,  que
participou  do  programa de  capacitação  do  MEC, Vocational  Education  and  Training (VET)
- Professores para o Futuro, na Finlândia; e de professores de Língua Inglesa do IFFluminense que
participaram, recentemente, do programa de capacitação Setec/Capes/Nova, nos Estados Unidos:
Alice de Araújo Nascimento Pereira - IFF MACAÉ; Camila França Barros - IFF MACAÉ; Carlos
Fabiano de Souza - IFF CABO FRIO; Elane Kreile Manhães - IFF ITAPERUNA.

Data: 29/Agosto/2016
Evento: Lançamento da Chamada Pública Conif/AI nº 2/2016, de 29 de agosto de 2016.
OBS: O Edital para formação de professores no Reino Unido visa o desenvolvimento de ações que
contribuam para a integração do ensino com a atividade profissional e define as regras do Programa
Brasil-Reino  Unido  para  Formação  de  Professores  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,
Científica  e  Tecnológica.  Serão  ofertadas  10  vagas  para  docentes  dos  Institutos  Federais,  dos
Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e do Colégio Pedro II. Os interessados devem
enviar Proposta de Plano de Trabalho (em inglês) até 9 de setembro.
Para participar da seleção, também é necessário que o candidato comprove proficiência em língua 
inglesa e apresente Carta de Anuência assinada pelo reitor da instituição na qual é lotado. Poderão 
participar professores das áreas de Arte Culinária, Artes Cênicas, Agricultura, Construção, Design 
de Moda, Energia Renovável, Engenharia Naval ou Elétrica, Estudos do Meio Ambiente, Mecânica,
Mecatrônica, Música, Tecnologia em Alimentos, Tecnologia da Informação e Turismo.
O início das atividades no Reino Unido está previsto para outubro de 2016, com duração de 
aproximadamente dois meses.
Esta Chamada é uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), da Association of Colleges do Reino Unido (AoC), 
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC) e 
do Prosperity Fund do Governo Britânico (FCO).

Data: 01/Setembro/2016
Evento: Publicação do Edital No 164, de 01 de Setembro de 2016.
OBS:  Chamada  Pública  para  cadastro  no  banco  de  instrutores  em  redação  científica  fora  do
vernáculo brasileiro e procedimento de funcionamento dos treinamentos em redação científica fora
da língua oficial do Brasil.
Lançado pela Pró Reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação; Pela Diretoria de Internacionalização
e Inovação e pela Diretoria de Pós Graduação do IFFluminense.



Data: 06/Setembro/2016
Evento:  O  Instituto  Federal  Fluminense  celebrou  um  convênio  com  o  Centennial  College,
localizado na cidade de Toronto. Evento foi realizado no dia 06 de setembro, no Consulado do
Canadá  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro. A parceria  existe  desde  o  começo  deste  ano,  mas  foi
formalizada  neste  terça-feira,  06  de  setembro,  entre  o  reitor  do  Instituto  Federal  Fluminense,
Jefferson Manhães, e a CEO (equivalente ao cargo de reitora) do Centennial College, Ann Buller,
no Consulado do Canadá no Rio.
 A Colaboração entre  as  instituições  já  surte  efeitos  na troca de experiência  entre  brasileiros  e
canadenses. Dois alunos do Curso de Engenharia de Controle e Automação do Campus Campos
Centro, Yago Santos da Gama e Lucas Cordeiro Rangel, já foram selecionados para estudarem no
Centennial  College.  Yago receberá  uma bolsa do programa Emerging Leaders  in  the  Americas
Program (Programa de Futuros Líderes das Américas), do governo canadense. Já Lucas, também
beneficiado, estudará na universidade sem os custos de mensalidade. De acordo com o diretor de
Inovação e Internacionalização do IFFluminense, Henrique da Hora, os alunos vão completar sua
formação no Canadá, em meados de 2017.
 Durante o evento, Jefferson Manhães fez um discurso de boas-vindas para 20 alunos canadenses
que cursam Comunicação Social e estão no Brasil para cobrir as paraolímpiadas. Sobre o convênio
assinado com o Centennial College, ressaltou que esse é mais um passo de aproximação do Instituto
com universidades canadenses. 

Evento: Reunião da REARI (Rede de Assessorias Internacionais do RJ). O prof Henrique da Hora,
Diretor de Internacionalização e Inovação representou o IFFluminense.
Local: Consulado Geral da França - Av. Presidente Antônio Carlos, 58 – 11° andar – Centro
Pauta: Ingresso do IFF-Fluminense; EMI; Apresentação da REARI; Utretch Network - Livia / UFF; 
Visita Ministro da Educação da Província de Yunnan - Livia / UFF; Assuntos Gerais.

Evento:  Aplicação de Teste de Proficiência para Chamada Pública Conif/AI nº 2/2016:  Programa
Brasil-Reino  Unido  para  Formação  de  Professores  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,
Científica e Tecnológica. Local: campus Centro - sala 4 da COLINCO.

Data: 19-25/Setembro/2016
Evento: International Youth Camp 
Local: Vitória /ES
OBS: O Internacional Youth Camp é um Pré-evento do Congresso Mundial da WFCP , que reune
estudantes EPT de diversos países membros da WFCP para discutirem o tema "O estudante da
Educação Profissional e Tecnológica no século XXI", buscando aprimorar o espírito de liderança e
trabalho colaborativo.
Foram selecionados  40 estudantes maiores de 18 anos,  provenientes da Educação Profissional e
Tecnológica  do  Brasil  e  do  mundo,  com fluência  em língua  inglesa,  com perfil  de  liderança,
empreendedorismo e que fazem a diferença em suas comunidades. 
O aluno André Fialho, do curso de Engenharia do campus Campos Centro, foi selecionado para
representar o IFFluminense no Acampamento Internacional da Juventude. 

Data: 23-27/Setembro/2016
Evento: WFCP (World Federation of Colleges and Politechnics) e REDITEC
Local: Vitória/ES



OBS: Palestrantes de destaque internacional estiveram presentes: Robert Cowen, com o tema  “A 
trajetória da educação profissional no mundo” e Domenico De Masi, com o tema: “As perspectivas 
para a sociedade do século XXI.”
Foram 5 dias de palestras, apresentações, mesas-redondas, exibições, trabalhos, etc e reuniões dos 
Fóruns do CONIF. O FORINTER participou de todo o evento, com a presença dos Assessores 
Internacionais em todos os momentos, culminando com a Reunião do fórum, no dia 27/9:

2ª Reunião Ordinária do Forinter 27 de setembro de 2016
 Vitória – Espírito Santo
 Praça do Papa (Sala Caparaó)
 09h Abertura e informes gerais Conif e Coordenação do Forinter
 09h30 Os rumos da internacionalização sob perspectiva governamental: prioridades, estratégias e 
políticas de Multilinguismo 
Franclin Nascimento – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Eronildes Rocha - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
10h30 Ampliação das ações de internacionalização – cooperação Sul-Sul Conif e Coordenação do 
Forinter 
11h O papel do Forinter: tarefas, metodologia de trabalho, elaboração de documentos, base de dados
Conif e Coordenação do Forinter 
11h30 Planejamento estratégico Conif e Coordenação do Forinter 
12h ALMOÇO 
14h Customização do Planejamento estratégico Coordenação do Forinter 
14h30 Planejamento ações 2016-2018 Coordenação do Forinter 
15h30 Boas práticas em RI Marie-Josee - CICan - Canadá Carita Prokki TAMK- Finlândia Maaret 
Viskari – HAMK - Finlândia 
16h30 Encaminhamentos e encerramento 

Data: 13/Outubro/2016
Evento: Visita do Consulado Geral do Canadá ao campus Macaé, para a apresentação "Canadá um 
mundo de possibilidades: conheça as várias oportunidades que o Canadá tem a oferecer". O objetivo
é falar para os participantes sobre temas como o sistema de Educação do Canadá e programas de 
bolsas de estudos e apoio à pesquisa do governo canadense. Apresentação no auditório voltada aos 
estudantes e docentes do campus, com orientações e encaminhamento mais consolidado para quem 
tem interesse em estudar em outro país. 
OBS: A cônsul-geral do Canadá no Rio de Janeiro, Vivian Hung, falou para estudantes e servidores 
sobre o sistema de educação e programas de estudo, ressaltando como é o ambiente acadêmico no 
país e as possibilidades de ingresso em diversas universidades canadenses. “Também é possível que
o estudante obtenha bolsas após iniciados os estudos e tenha oportunidade de trabalhar. As 
universidades são bastante acolhedoras”, explicou.
Após a palestra no auditório, foram apresentadas ao Consulado, em reunião com os diretores do
campus, as áreas de atuação do Campus Macaé e do IFFluminense, bem como debatidos temas
como atividades de pesquisa, formas de ingresso para mestrado e doutorado e sistema de educação.
 



Data: 17 a 28/Outubro/2016
Evento:   O Programa de Liderança em Educação Profissional e Tecnológica Unevoc/Unesco será
realizado em Bonn, Alemanha. O Unevoc é um centro internacional da Unesco voltado à educação
profissional  que  trabalha  para  desenvolver  e  fortalecer  ações  nesta  área  em todo  o  mundo.  O
objetivo  é  repensá-la  de  forma a reforçar  o  seu papel  no  desenvolvimento  social  mais  igual  e
sustentável.
 O  reitor  do  IFFluminense,  Jefferson  Manhães  de  Azevedo,  participará  do  evento  como
representante do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Conif). 
 A programação será dividida em oito módulos, durante 12 dias, e inclui atividades que trabalham
os três pilares do programa do Unevoc: "visão, habilidade e conhecimento para mudar", de forma a
capacitar  os gestores  e  especialistas a  se  tornarem agentes de mudanças em suas  instituições  e
países tendo em vista as transformações tecnológicas e o crescimento da competitividade no mundo.
As  atividades  serão  realizadas  por  meio  de  exercícios  práticos,  dinâmicas  em  grupo,
compartilhamento de experiências e estudos de caso.
 O Unevoc implementa suas atividades através de uma rede mundial de instituições, coordenada
pela Unesco, da qual o Conif deverá tornar-se um membro, o que possibilitará ampliar processos de
cooperação  e  de  intercâmbio  e  desenvolvimento  de  projetos  e  ações  conjuntas  que  promovam
resultados  importantes  para  o  aumento  da  qualidade  da  educação  profissional  em  todo  o
mundo. Com a  entrada  do  Conif,  o  conselho passa  a  ajudar  a  pensar  as  políticas  de  educação
profissional,  levantar  as  informações  do  Brasil  para  a  base  de  dados  da  Unesco,  além  do
compartilhamento de experiências e de melhores práticas educacionais.
OBS: O Centro Internacional Unevoc é um dos sete institutos da Unesco na área de educação. Seu
objetivo é desenvolver e fortalecer a educação profissional e tecnológica no contexto das premissas
da Unesco "educação para todos" e "educação para o desenvolvimento sustentável". Suas atividades
acontecem por meio de uma rede global de instituições de educação profissional e tecnológica.
http://www.unevoc.unesco.org/tvetleadership/#top 

Data: 31/Outubro/2016
Evento: II Seminário Ciência sem Fronteiras e Experiências Acadêmicas no Exterior: Breves 
Relatos
Local: Auditório  do Campus Guarus
OBS: Programação abaixo:

"II Seminário Ciência sem Fronteiras e experiências Acadêmicas no Exterior: 
Breves Relatos”   
                                       

Mesa de Abertura:     

Reitor do IFFluminense, Prof Jefferson Manhães de Azevedo

Diretor Geral do campus Guarus: Prof Cristiano Leal

Diretor de Internacionalização e Inovação: Prof Henrique da Hora

Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental do campus Guarus: Prof Gilmar Costa

Agradecimentos Especiais:

Diretor de Pesquisa, Extensão e Inovação: Prof Diego Santana

Coordenadora do Centro de Línguas do campus Guarus: Prof Rosângela Soares

Mestre de Cerimônia: Prof Ma Inês Albernaz Kur

http://www.unevoc.unesco.org/tvetleadership/#top
http://www.unevoc.unesco.org/tvetleadership/#top


Apresentadores:

EUA:

Luiza do Nascimento - campus Guarus - Engenharia Ambiental

Caio Cezar Siqueira - campus Guarus – Engenharia Ambiental

Paula Teixeira - campus Guarus - Engenharia Ambiental

Uallas Rohrer - campus Guarus - Engenharia Ambiental

Virgínia de Oliveira - campus Guarus - Engenharia Ambiental

Laís Ribeiro - campus Centro - Engenharia de Controle e Automação

ITÁLIA:

Mariana Pinheiro - campus centro - Arquitetura e Urbanismo

AUSTRÁLIA:

Humberto Rangel - campus centro - Engenharia de Controle e Automação

FRANÇA:

Milena Silveira - campus centro -Engenharia de Controle e Automação

HUNGRIA:

Hugo Morett-campus centro - Engenharia de Controle e Automação

Laís Xavier - campus centro - Engenharia de Controle e Automação

                                                            


