
104 anos marcados por histórias de vida
A emoção já era esperada na noite da segunda-
feira, dia 23 de setembro, quando servidores mais 
novos, mais antigos e aposentados seriam 
homenageados pela direção do campus Campos-
Centro e Reitoria. 

                                         

 Ler mais

Itaperuna
Ações de extensão promovem diálogo 
com a comunidade da região
Servidores e alunos dedicam-se ao desenvolvi-
mento de ações de extensão com a comunidade 
externa da região nas diferentes áreas de formação 
do campus Itaperuna.      

Ler mais

Reitoria
Reitoria do IFF tem nova sede
As ações para concretizar o projeto de uma nova 
sede para a Reitoria do IFF envolvem compro-
misso, emoção, criatividade e a participação de 
servidores, assim como de alunos.

Ler mais

Campos - Centro
Seminário dá início à discussão do PPP
O 3º Seminário de Gestão do campus Campos-
Centro, realizado nos dias 13 e 14 de agosto, 
marcou o início das discussões sobre a formulação 
do Plano Político Pedagógico (PPP) do campus. A 
importância do dispositivo foi tema de palestra do 
doutor em educação pela USP, Celso Vasconcellos, 
na abertura.

Ler mais

Quissamã
Documentário resgata história de 
Quissamã 
O Instituto Federal Fluminense (IFF) assina a 
produção do documentário “O Gancho”, realizado 
em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) e com a Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Quissamã, 
através de um projeto de extensão.

Ler mais

Campos - Guarus 
Campus Guarus em festa pelo sexto 
aniversário
Com direito a bolo e parabéns, servidores, 
estudantes e colaboradores puderam comemo-
rar a história do campus Campos-Guarus, que 
comemorou seis anos de implantação no dia 16 
de agosto. 

Ler mais

Macaé
Campus Macaé -20 anos de história
Para comemorar seus 20 anos, o campus Macaé 
contou com quatro dias de programação. As ativi-
dades foram iniciadas no dia 27 de agosto de 2013 
com a exibição de um vídeo documentário sobre 
os 20 anos da Instituição, produzido pela equipe 
da Biblioteca  e com a exposição sobre a vida de 
Vinícius de Moraes.                
                                                                       Ler mais

O sonho de Maria Lucia Magalhães, 56 anos, é com-
prar uma máquina de costura overloque. Fazendo 
economia, ela já está quase lá e será a sua segunda 
máquina. O objetivo é poder costurar em casa, 
além do trabalho que realiza na Costurarte, coop-
erativa das mulheres de Cajueiro, em São João da 
Barra.
A cooperativa foi fundada há seis anos pela pre-
feitura do município e, atualmente, funciona duas 
vezes por semana, como espaço para as aulas 
práticas do Programa Mulheres Mil, do Núcleo 
Avançado de São João da Barra.
Das 50 alunas que frequentam as aulas, 10 são 
cooperadas, além de outras 7 mulheres que já 
fazem parte da Costurarte. Elas recebem encomen-
das de uniformes e, durante o Carnaval, produzem 
as camisas dos blocos. Os próprios professores 
e colegas vão trazendo novos clientes. Só que é 
preciso mais.

Ler mais

Bom Jesus
Centro de Memória preserva história 
do campus Bom Jesus
O Centro de Memória “IFF-Noroeste Fluminense” 
do campus Bom Jesus foi criado em 2012 com o 
objetivo de resguardar a memória da instituição 
de ensino, município e localidades vizinhas, que 
englobam a comunidade de alunos e servidores. 

Ler mais

C a m p i  do IFF
comemoram 
aniversários
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abrir para àqueles que desafiam as malícias do 
tempo, o corpo que já não é tão ativo, a mente já 
nem sempre alerta.
De pés descalços, Maria da Penha dança, pula, 
mexe o corpo e deixa para trás uma vida que não 
faz mais parte de suas novas conquistas. 
                                                                        Ler mais

Cabo Frio
Seminário sobre ecotoxicologia no 
campus Cabo Frio
O programa de Mestrado em Engenharia 
Ambiental do Instituto Federal Fluminense 
promoveu, entre os dias 16 e 18 de outubro, 
no campus Cabo Frio, o III Seminário sobre 
Ecotoxicologia. 

Ler mais

Núcleo Avançado de São João da Barra
29 a 31 de outubro: 1º Ciclo de Palestras 
sobre Estágio e Emprego
Campus Rio Paraíba do Sul/Upea
30 e 31 de outubro: I Seminário de Inovação 
Tecnológica do IFF

Campus Campos-Centro 
31 de outubro: Seminário Ciência Sem Fronteiras 
e Experiências Acadêmicas no Exterior: Breves Relatos
07 a 09 de novembro
1º Encontro de Educação Matemática

Campus Macaé 
26 e 27 de novembro
II Semana da Segurança do Trabalho

Todos os campi 
04 a 08 de novembro
Semana Nacional da Cultura

24 de novembro
Provas do Processo Seletivo 2014 e do Concurso 
Vestibular 2014

Campus Rio Paraíba do Sul/UPEA
UPEA completa seis anos
O IFF parabeniza o campus Rio Paraíba do Sul/
Upea que completou seis anos de atividades no dia 
22 de outubro de 2013. A Unidade foi criada com 
o objetivo de possibilitar o desenvolvimento de 
atividades de pesquisa e extensão.

Ler mais

São João da Barra
Mulheres que fazem arte na costura e 
na culinária

Campus Rio Paraíba do Sul - Upea
As surpresas da “melhor idade”
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