
Resíduos de acerola e lactossoro são
utilizados na produção de biscoitos
Projeto de pesquisa do campus Bom Jesus utiliza 
resíduos de acerola e lactossoro para produção 
de biscoitos com menor teor de gordura e maior 
quantidade de fibras. 

                                  
Ler mais

Barco ecológico é projeto em São João 
da Barra
O Ecobarco, projeto do curso de Construção Naval 
do campus avançado São João da Barra, foi construído 
a partir do modelo catamarã e suporta até 2,5 
toneladas.

                                                                       Ler mais

Quissamã agora conta com Projeto 
Qualidade de Vida do Servidor
Durante a comemoração pelo Dia do Servidor 
Público no IFF campus Quissamã, no dia 29 
de outubro de 2014, foi lançado o Projeto de 
Qualidade de Vida do Servidor, elaborado por 
equipe multidisciplinar do campus.

                                                                       Ler mais

Projeto Integrador ganha cara nova no 
campus Itaperuna
Ao longo de todo o semestre, os alunos têm visitado 
comunidades e projetos desenvolvidos fora da 
escola para construir trabalhos com a temática 
“As terceiras margens do rio: tendências artísticas 
e culturais marginais”.

                                                                       Ler mais

U p e a  r e c e b e  c e n t e n a s  d e  e s t u d o s 
do Ibama
Os 150 estudos compreendem análises da região 
Norte Fluminense sob vários aspectos, como o 
geográfico, biológico e sociológico, e compõem um 
arquivo singular na cidade.

                                                                       Ler mais

Projeto promove inclusão digital de 
jovens e adultos
Os resultados do Projeto Imersão Digital foram 
expostos no II Encontro de Extensão, realizado no 
campus Guarus no dia 26 de novembro, que contou 
com a participação de servidores e alunos                                  

Ler mais

Trabalhos científicos do campus Cabo 
Frio são premiados na FECTI
Os alunos do Curso Técnico em Petróleo e Gás do 
campus Cabo Frio foram premiados pelos trabalhos 
científicos apresentados na VIII Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro 
(FECTI).                                                                                   

Ler mais

Parceria com Petrobras implantará novo 
laboratório
Reconhecimento do Nupern pela ANP possibilitou a 
proposta da Petrobras de construir um laboratório 
de cimentação de poços de petróleo no campus 
Macaé. O projeto está em fase de elaboração.                                                 

Ler mais

Que tal uma comprinha hoje?

Ao andar pelos corredores do campus Campos 
Centro, não é raro parar para comprar um docinho, 
um pano de prato ou um perfume com as simpáti-
cas senhoras que utilizam o espaço para expor e 
vender seus produtos. 

Ler mais

Centro de Referência será espaço para 
produção do conhecimento
A Reitoria do IFFluminense irá inaugurar, em breve, 
o seu Centro de Referência, um espaço para o 
desenvolvimento de ações relacionadas à educação 
profissional e tecnológica.

Ler mais
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Atividades complementam formação de 
estudantes
Estudantes do campus avançado Cambuci participa-
ram, ao longo do ano, de diferentes visitas técnicas 
a empresas e eventos. Atividades complementam 
formação acadêmica dos discentes.

 
Ler mais

Capacitação para novo modelo de 
ensino
Professores do Colégio Politécnico de Cabo Frio, 
da UFRJ, capacitam servidores para o desafio de 
construir o modelo pedagógico que será aplicado 
no campus Santo Antônio de Pádua.
 

Ler mais
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