
 
A mesa está posta. Há lugar para todos. A 
festa é a morada dos desejos cúmplices de 
um sentimento diferente, singelo e real. A 
noite é infinitamente santa. Há grãos de 
amor espalhados na toalha branca da liber-
dade. A ceia rompe os valores terrenos e, 
ao encontrar com a compreensão, lavra em 
documentos a consciência em paz.

                                     Ler mais

Itaperuna
Campus tem ano de consolidação e 
expansão em diversas áreas
Obras de ampliação das estruturas do campus 
Itaperuna e criação de novos cursos são algumas 
das principais conquistas realizadas durante este 
ano.

Ler mais

Reitoria
Reitoria e os campi se fortalecem em 
2013  
O ano de 2013 foi marcado por conquistas impor-
tantes para o Instituto Federal Fluminense. A 
Reitoria e os campi se fortaleceram, desen-
volveram novos projetos, comemoraram premia-
ções de alunos e estabeleceram novas parcerias.

Ler mais

“O ano de 2013 foi de mudanças significativas e inovações para 
o campus Quissamã que ousou em ampliar a oferta de cursos 
técnicos e a atuação nos projetos de extensão e de pesquisa.

Ler mais

Campos - Guarus 
Expansão e novos cursos marcam o 
ano em Guarus
O ano de 2013 foi de realizações para o cam-
pus Campos-Guarus, que passa por uma grande 
expansão em sua estrutura física, com construção 
de salas de aula e laboratórios, ampliação da 
biblioteca, construção do restaurante estudantil, 
entre outras melhorias. 

Ler mais

Campos - Centro 
Campus Campos-Centro consolida 
eventos anuais
 Criadas nos últimos anos, iniciativas acadêmicas 
e culturais ganham destaque ao mobilizarem as 
comunidades interna e externa. Trocas de infor-
mação, interação estudantes/mercado de trabalho 
estão entre os objetivos.

Ler mais

Bom Jesus
Campus Bom Jesus: realizações e con-
quistas em 2013
O ano de 2013 foi marcado por inaugurações, 
criação de novos cursos, processo de descen-
tralização, expansão das atividades na UEP de 
Cambuci, início de novos projetos, realização de 
eventos e pelas conquistas dos alunos.

Ler mais

Palavra do Diretor
No ano de 2014 teremos novos desafios, pois a 
Prefeitura de Quissamã deverá concretizar em 
breve a doação do terreno contínuo ao campus, 
o que possibilitará a ampliação do nosso espaço 
físico e, consequentemente, da infraestrutura.

Ler mais

Primeiro ano 
da nova gestão

no c a m p u s   Quissamã 
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Cabo Frio
Campus promove I Encontro de EPT 
da Região dos Lagos
O campus Cabo Frio, em conjunto com o campus 
Arraial do Cabo do Instituto Federal do Rio de 
Janeiro -IFRJ e o Instituto Politécnico de Cabo 
Frio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- UFRJ, promoveu este mês, o I Encontro de 
Educação Profissional e Tecnológica da Região 
dos Lagos.

Ler mais

São João da Barra
Núcleo de São João da Barra reafirma 
o seu papel 
Localizado no município sede do Superporto do 
Açu, o Núcleo de São João da Barra, no norte do 
estado do Rio de Janeiro, reafirmou o seu papel 
neste ano de 2013: qualificar e preparar a comuni-
dade local para o novo contexto econômico que se 
desenha para a região.

Ler mais

Campus Rio Paraíba do Sul - Upea
Diversas ações e conquistas marcam o 
ano na Upea
Ao longo de 2013 muitas foram as ações realizadas 
pelo campus Rio Paraíba do Sul – Upea: programas 
de extensão visando as comunidades rurais e de 
pesca, eventos e a proposta do Polo de Inovação 
do IFF.

Ler mais

Macaé
Diretor do campus Macaé elenca realiza-
ções do ano de 2013
Em 2013, o campus completou 20 anos de funcio-
namento. As comemorações aconteceram no mês 
de agosto, mas outros fatos também mereceram 
destaque durante o ano. O diretor geral, Paulo 
Rogério Nogueira de Souza, salientou alguns fatos 
importantes.

Ler mais

Além da 
mesa posta
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