
Relação escola-empresa beneficia 
estudantes
Por meio do Setor de Estágio e Emprego, o IFF São 
João da Barra possibilita aos seus estudantes 
conhecer as etapas e dinâmicas para conquistar 
uma vaga no mundo do trabalho.

                                  
Ler mais

Cabo Frio implanta projeto de energia 
renovável 
A empresa de fornecimento de energia AMPLA 
e o IFFluminense - campus Cabo Frio, realizaram 
uma parceria para desenvolver um projeto de 
pesquisa de captação e armazenamento de ener-
gia solar.
             

                                                                       Ler mais

 Novas tecnologias para a sala de aula 

Uma sala de aula voltada para tecnologia. Esta é 
a proposta da Tecnoteca, um ambiente equipado 
com tablets, smartphones, lousa digital, mesa 
digitalizadora e televisor 3D, que estimulará o 
uso das tecnologias de informação para a educação.                                                                                    

Ler mais

Agência de Oportunidades prepara a 5ª 
Mostre-se
O campus Campos Centro do IFF vai realizar nos 
dias 28 e 29 de agosto a V Mostre-se. O evento 
possibilita uma interação direta entre empresas, 
estudantes do Instituto e professores. 

Ler mais

Incubadora visa iniciativas da economia 
solidária
Instituto Federal Fluminense desenvolve proje-
to de “Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares” com o objetivo de apoiar iniciativas 
empreendedoras com base na economia solidária.

Ler mais

Estudantes aprimoram o conhecimento 
em visitas técnicas 
Cerca de 30 alunos do 3º ano do curso téc-
nico em Meio Ambiente participaram de uma 
visita técnica na cidade de Ouro Preto, em Minas 
Gerais, entre os dias 15 e 18 de julho.

Ler mais

A sociedade vive um período no qual o reaproveita-
mento de materiais descartados pelo homem se 
tornou uma atividade de grande importância para 
a economia e, principalmente, para a preservação 
do planeta. 

Ler mais

Quissamã realiza projeto com jogos 
eletrônicos
O campus Quissamã vem realizando, há um ano, 
um projeto educacional, por meio de jogos ele-
trônicos. O trabalho é vinculado ao Laboratório 
de Computação Física e ao Centro de Memória 
e é executado pelo grupo Gambá Games, que 
envolve professores e alunos do campus.

Ler mais

A maquete, confeccionada pelos alunos dos cursos 
de Agropecuária, Agroindústria e Meio Ambiente, 
impressiona pela riqueza de detalhes e criativi-
dade.

 
Ler mais
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Alunos constroem maquete do campus 
Bom Jesus

15 a 20 de setembro  
III Mostra do Conhecimento: Ensino, 
Pesquisa e Extensão do IFFluminense – 
campus Bom Jesus do Itabapoana

08 a 10 de outubro  
III Semana Acadêmica do IFF campus 
Itaperuna

13 a 18 de outubro  
VI Mostra de extensão IFF-Uenf-UFF

28 a 30 de outubro  
IV Seminário Regional Sobre Gestão dos 
Recursos Hídricos (IV SRHIDRO)
campus Rio Paraíba do Sul

CADEIA ALIMENTAR

Sobre

Conheça mais sobre o campus avançado 
Cambuci. 
Cambuci é um município do interior do estado do 
Rio de Janeiro, situado no Noroeste Fluminense, 
com uma economia centrada na pecuária, bovino-
cultura e agricultura. É na Fazenda Santo Antão, 
que funciona o campus avançado Cambuci. Assista 
ao vídeo e conheça!
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