
O campus  Cabo Frio teve seu curso de Licenciatura em 

Física aprovado com nota 4, sendo 5 a nota máxima. 

O campus  recebeu os avaliadores do MEC/INEP em novem-

bro de 2012, quando o Ministério estabeleceu a data para o   

reconhecimento do curso.                                                  

 Ler mais

Itaperuna
Alunos selecionados no SISU

Alunos do último ano do Curso Técnico em 
Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio do cam-
pus Itaperuna são aprovados em instituições públi-
cas de educação superior.

Ler mais

Campos - Centro
IFF oferece Licenciatura em Letras

O curso foi a novidade do Vestibular 2013 do 
Instituto Federal Fluminense e trata-se da primeira 
Licenciatura em Letras oferecida em instituição 
pública no estado do Rio de Janeiro fora da capital 
e de Niterói.

Ler mais

Quissamã
Campus Avançado Quissamã terá Ensino 
Médio Integrado
 
O Instituto Federal Fluminense (IFF) começa 2013 
com várias novidades, entre elas, a implantação 
do Ensino Médio Integrado com Cursos Técnicos no 
campus Avançado Quissamã.

Ler mais

Campos - Guarus 
Campus planeja verticalização do ensino

Com mais de 1200 alunos, o campus Campos-
Guarus do Instituto Federal Fluminense, que faz 
parte do Plano I de Expansão da Rede Federal, 
continua crescendo e planeja a verticalização do 
ensino.

Ler mais

Reitoria
Planejando o futuro do IFF

O Instituto Federal Fluminense conta com uma 
importante ferramenta para nortear seu planeja-
mento estratégico. A Diretoria de Planejamento 
Estratégico e Avaliação Institucional, dirigida pela 
servidora Simone Vasconcelos Silva, tem como 
principal objetivo a geração de indicadores.

Ler mais

São João da Barra
Curso de Construção Naval 

A implementação do Curso Técnico em Construção 
Naval é uma das muitas atividades previstas pelo 
Núcleo Avançado de São João da Barra para 2013.  
A criação desse novo curso objetiva atender a uma 
demanda relacionada aos recentes investimentos 
do Complexo Logístico do Porto do Açu e da 
produção de petróleo do Pré-Sal.

Ler mais

Bom Jesus
Projetos de extensão se destacam no campus

Projetos de extensão voltados para o ensino de 
libras e para inclusão do deficiente auditivo na 
escola e na comunidade se destacaram no cam-
pus Bom Jesus, em 2012. 

Ler mais

C a m p u s  Cabo Frio:
Licenciatura em 

Física é  aprovada 
com nota 4
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Possuímos no Instituto Federal Fluminense um 
público altamente qualificado, que exige diálogo 
e soluções construídas conjuntamente entre a 
reitoria, direção dos campi, corpo docente, téc-
nico-administrativos, alunos e a sociedade civil, 
sem discriminação, permitindo voz e vez a todos. 
Afinal, só há crescimento real quando o resultado 
é favorável a todos os envolvidos. 
A escolha dos diretores por meio de processos 
democráticos denota um inequívoco avanço na 
gestão institucional, preconizando a mudança de 
um modelo de gestão estático, representado pelo 
diretor tutelado, para um paradigma dinâmico, 
na qual os diretores efetivamente representam 
a sua comunidade. Nesse modelo os campi são 
caracterizados por uma rede de relações, onde 
todos somos atores, atuando e interferindo, 
direta ou indiretamente.

Ler mais

Anderson Alexander 
Gomes Cortines
Diretor - 
Campus Cabo Frio

Palavra do Diretor

Somos parte de um Movimento 
de Construção Coletiva

DicasAgenda

Campus Cabo Frio
20/03 - Seminário “Trabalho 
Profissional na Educação: questões 
éticas, desafios e possibilidades”, das 
14h às 18h, no auditório do campus 
Cabo Frio.

Campus Avançado Quissamã 
20/03 - Inauguração do Centro 
de Memória “Identidade Local & 
Patrimônio Coletivo”, do campus 
Avançado Quissamã, às 17h30

Geral:
24/03 - Realização da 2ª fase do 
Vestibular 2013.

Até 06 de abril - Inscrições abertas para 
as novas chamadas do Ciência Sem 
Fronteiras

Campus Cabo Frio lança página no Facebook
O campus Cabo Frio lançou sua página oficial no 
facebook: IF-Fluminense-campus-Cabo-Frio com o 
intuito de usar a mídia social para estabelecer 
uma comunicação informal com a comunidade 
acadêmica, além de criar mais um canal para a 
troca de informações com a sociedade.

Saúde e Lazer para os servidores
O campus Cabo Frio inaugurou o Espaço Saúde e 
Qualidade de Vida para os servidores da Instituição. 
O Espaço é coordenado pelo setor de Esporte e 
Lazer (SEL) e tem como objetivo oferecer atividades 
físicas aos servidores do campus, para fomentar um 
estilo de vida mais saudável e promover a socializa-
ção das pessoas no ambiente de trabalho.
Os servidores interessados em participar podem 
agendar os horários com Marcelo Delatoura, 
responsável pelo setor.
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