
Investimento de R$ 2,48 milhões na maior 
obra de reforma feita no Ginásio de Esportes
No dia 23 de setembro, o time de vôlei feminino do 
Botafogo entrará na quadra do Ginásio de Esportes 
do campus Campos-Centro do Instituto Federal 
Fluminense para enfrentar os talentos locais.

                                  
Ler mais

Campus comemora quinto aniversário

O campus Cabo Frio completou, dia 05 de março, 
seu quinto ano de implantação e, para comemorar, 
várias atividades estão sendo programadas para o 
dia 08 de abril.   

Ler mais

Biblioteca de Macaé vai ganhar novo espaço
“Um país se faz com homens e livros”. A célebre 
frase do maior escritor da literatura infanto-juvenil 
brasileira, José Bento Monteiro Lobato, traduz com 
precisão o significado da leitura para a formação 
da sociedade.
             
                                                                       Ler mais

Pronatec transforma realidade de 
moradores locais
No campus Rio Paraíba do Sul/Upea, o Pronatec 
afirma-se como fator de transformação social ofe-
recendo cursos técnicos de nível médio que se 
relacionam com áreas de relevância na atualidade.
             
                                                                       Ler mais

Núcleo Avançado de São João da Barra 
recebe cabeamentos de fibra óptica 
O projeto faz parte do Sistema de Interligação do 
IFFluminense,  sendo finalizado com a inclusão do 
Núcleo Avançado de São João da Barra.

Ler mais

Nesta edição, o INFForme traz uma entrevista com 
o professor do campus Bom Jesus, Henrique Rego 
Monteiro da Hora, que está no Canadá para um 
período de estágio de três meses no setor de 
Pesquisa Aplicada dos Colleges canadenses

Ler mais

Política de Comunicação será elaborada 
A Política de Comunicação do IFFluminense será 
elaborada, ainda neste ano de 2014, pelo grupo 
de comunicadores do Instituto e com ampla 
participação da comunidade.

Ler mais

Campus Quissamã recebe novos 
equipamentos
Equipamentos para o laboratório de usinagem 
e de bombas hidráulicas do campus Quissamã 
estarão disponíveis para alunos e servidores, a 
partir do mês de maio.

Ler mais

O Grupo de Pesquisa Aplicada às Rotinas 
Administrativas e Qualidade em Serviços (PARAQS) 
leva à busca pela melhoria e eficiência dos serviços 
prestados à comunidade para o meio acadêmico.

Ler mais

Uma ponte entre o conhecimento e o 
primeiro emprego 
Com mais de 1.200 alunos matriculados em 
diversos cursos, o campus Guarus busca dar visi-
bilidade e auxiliar a inserção dos estudantes no 
mercado de trabalho a partir de parcerias para 
estágio.

Ler mais
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Campus Itaperuna cria primeiro grupo de 
pesquisa

07/04 – Início do ano letivo
Campi Campos-Guarus, São João da Barra, Quissamã, 

Macaé, Cabo Frio

13/04 – Prova do Concurso Público para 
Técnico Administrativo em Educação

14/04 – Início do ano letivo
Campus Campos-Centro

27/04 – Prova do Processo Seletivo de 
ingresso aos cursos técnicos na modalidade 
da Educação a Distância

CADEIA ALIMENTAR
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