
A persistência em produzir ciência 
É o que nos mantém
Com 13 anos de história
Temos hoje a certeza 
de que poderemos ir além.

 
Abel Lucas

 
 
 



Que se pinte de operário
De camponês e de povo
Neste 13 aniversário
IFF Itaperuna de novo

Professor Adriano Ferrarez



Sobre a pedra preta nasci
Herdando a coragem do Puri
Em 13 anos de IFF em crescimento
Floresci em conhecimento

Professor Bruno Jardim



13 anos faz agora,
Do tempo que aqui passei levarei lindas
memórias
E quando tiver que ir embora
Sobre o IFF Itaperuna contarei belas
histórias.

Cicília Defanti



O IFF de Itaperuna
13 anos já completa
Parabéns pro nosso campus!
Hoje é dia de festa!

Professora Fabiana Carvalho



Quando eu passava pela BR
Via você devagar crescer
Hoje faço parte dessa história
IFF, eu só tenho a agradecer!

Professora Fabiana Carvalho



13 anos de muita história, 
história essa que acabei de começar 
já me encantando logo de cara com 
a beleza e grandiosidade daquele lugar,
marcando a vida de todos que 
por ali desfrutaram, 
uma amizade, uma aula, uma aprovação. 
Local criado para trazer igualdade 
e educação de qualidade. 

Giovana Camila



Neste seu aniversário
Uma pausa para pensar:
Treze anos de muitas lutas,
Histórias e vidas a transformar.

Educação de qualidade
É seu lema principal
Ensino, Extensão e Pesquisa
Neste instituto federal

Professora Giselda Bandoli



Nestes tempos sombrios
De adversidades e escuridão
Nosso campus segue firme
Promovendo transformação

É o seu aniversário
E um presente vou lhe oferecer
Receba a nossa resistência
nossas lutas, nosso trabalho
Para um mundo justo florescer.

Professora Giselda Bandoli



Paramos para olhar o caramujo andar
Entre as árvores estudar 
E quando menos esperar 
Chorar por não estar mais lá 

Mas a antecedência não vou almejar 
Vou aproveitar tudo que posso e não posso tocar 
Para depois conseguir falar 
Que eu sou parte dos 13 anos daquele lugar.

Luma Boechat



Borboletas pra lá e pra cá 
Dividindo espaço com singelos sorrisos 
por todo o espaço que há 
Diferentes vozes, cada uma exercendo 
o lugar que precisa se encontrar
13 anos existindo esse lugar 
que nos sentimos bem para estudar.

Luma Boechat



Na janela do tempo, como sol reluzente, 
O IFF se faz caminho…
Nos embarques de sonhos,
Há 13 anos, ilumina destinos.

Professora Michelle Freitas



13 anos de muitas histórias
É tempo de comemoração! 
13 anos de lindas memórias 
Que orgulho dessa instituição!

 
Professor Orlando Pereira



Há 6 anos, eu sonhava em estudar no IFF.
Mal sabia eu que esse sonho iria se tornar realidade.
Hoje eu carrego seu nome em meu peito
Hoje eu faço parte dessa história.
IFF, eu só tenho agradecer

Vitória Júlia






