
Como instituição pública, o Instituto Federal Fluminense 

(IFF) busca a ampliação e a melhoria dos seus canais de 

comunicação. Assim, uma nova ferramenta se soma, a par-

tir de agora, às ações do IFF: o informativo eletrônico que 

chegará, bimestralmente, a nossas comunidades.

Reitoria
A experiência dos sonhos

Alunos intercambistas do IFF contam como está 
sendo a experiência de viver e estudar em outro 
país. Como bolsistas do Programa Ciência Sem 
Fronteiras, eles passarão  um ano nos EUA, Canadá 
e Portugal. 

Ler mais

Campos - Centro
A Feira Mostre-se chega à 3ª edição con-
solidando um acerto

Criada em 2010 como parte integrante da pro-
gramação da 18ª Semana do Saber Fazer Saber, 
a feira tem, em sua concepção, dois momentos 
que acontecem de forma paralela: as palestras e 
a exposição de stands de empresas e instituições 
de ensino.

Ler mais

Campos - Centro
Exposição marcou os 103 anos do 
Instituto Federal Fluminense

Durante o período de 20 de setembro a 14 de ou- 
tubro, o Museu de Campos sediou a exposição “De 
Escola de Aprendizes Artífices a Instituto Federal: 
103 Anos se Passaram!”, com o objetivo de contar 
a trajetória do Instituto Federal Fluminense (IFF), 
no ano em que completou 103 anos.

Ler mais

Bom Jesus do Itabapoana 
Mostra do Conhecimento foi um sucesso

A I Mostra do Conhecimento: Ensino, Pesquisa e 
Extensão do Campus Bom Jesus, ocorrida nos dias 
25, 26 e 27 de outubro, foi considerada um sucesso 
por seus organizadores.   

Ler mais

Guarus 
Campus Guarus planeja crescimento

O Campus Campos-Guarus está em plena fase de 
crescimento. Para 2013 estão previstas a conclusão 
de prédio de laboratórios, a construção de um 
novo refeitório, a ampliação da biblioteca, além da 
urbanização da área restante.

Ler mais

Reitoria
Pronatec é realidade no Instituto 
Federal Fluminense

Os cursos do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego estão sendo ofere 
cidos em 11 municípios das Regiões Norte/
Noroeste Fluminense, Região dos Lagos e Região 
Metropolitana do Estado do Rio envolvendo cerca 
de 2.400 alunos.

Ler mais

Reitoria
Mulheres que são nota mil

O programa Mulheres Mil mostra resultados positi-
vos no Instituto Federal Fluminense (IFF) e se pre-
para para uma nova etapa de ampliação do acesso 
de mulheres à qualificação profissional.

Ler mais

Cabo Frio, Itaperuna e Quissamã
Diretores Gerais eleitos tomam posse

Os primeiros Diretores Gerais eleitos para os 
Campi Cabo Frio, Itaperuna e Quissamã do 
Instituto Federal Fluminense tomaram posse 
nos dias 29 e 31 de outubro e 07 de novembro, 
respectivamente. 

Ler mais

Reitoria
IFF participa do projeto fone@RNP

Servidores do IFF participaram de treinamento 
do projeto que irá conectar todos os Institutos 
Federais do país através do sistema VoIP (Voz 
sobre IP).

Ler mais
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Na perspectiva freiriana, não há conhe-

cimento sem dialogicidade, uma categoria 

sine qua non do conhecimento. Para uma 

instituição de educação, o diálogo é muito 

mais que uma conversa entre duas ou 

mais pessoas; a dialogicidade é o caminho 

a ser seguido para se constituírem possibi-

lidades de construção do conhecimento. E 

a complexidade do mundo contemporâ-

neo requer cada vez mais possibilidades 

para que as ideias sejam apresentadas, 

confrontadas, discutidas, reconstruídas 

por todos os envolvidos no processo. Este 

informativo é mais um recurso da palavra 

como veio para o encontro/confronto de 

pensamentos e proposições, pois é nos 

garimpos das relações humanas que nos 

fazemos artífices de uma sociedade mais 

comunicativa e mais democrática. 

Luiz Augusto Caldas Pereira
Reitor do IFF

Palavra
do Reitor

Para uma instituição de educação, o 
diálogo é muito mais que uma conversa...

DicaAgenda

Campus Bom Jesus
16/11 a 14/12 - Período de inscrição do 
Vestibular 2013

Campus Campos Centro
03 a 07/12 - I Semana Estudantil de 
Geografia

Campus Itaperuna
05 a 07/12 – I Semana Acadêmica do 
Campus Itaperuna

Reitoria
06/12 – I Encontro Esportivo do IFF no 
Campus Campos-Centro

Reitoria
16/12 - Prova do Processo Seletivo 2013

Professor do IFB, Josué Mendes, apresenta 

programa sobre a língua portuguesa na 

Rádio Web Instituto Federal. O programa 

“É assim que se fala” vai ao ar uma vez 

por semana, às quartas-feiras, durante cinco 

minutos, e oferece aos ouvintes, de maneira 

descontraída, dicas úteis para falar correta-

mente a língua portuguesa.

A rádio funciona 24h por dia. De segunda 

a sexta, das 13h às 17h, é transmitida uma 

programação inédita, que é repetida nos 

outros horários do dia.

Além de informações, a rádio possui uma 

programação recheada de música popular

brasileira da melhor qualidade. Ouça AQUI.
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Maurício Guimarães Vicente
Diretor de Comunicação do IFF

Programa sobre a Língua Portuguesa 
na Rádio Web IF
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