Um ano de muito aprendizado
e construção de futuro

Reitor do IFF, Jefferson Manhães de Azevedo, faz uma avaliação de
um ano de gestão, apontando, em meio aos desafios enfrentados, as
principais realizações.
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Campus Avançado Maricá celebra a primeira formatura
do Curso de Pedreiro de Alvenaria
Alunos do Curso de Formação Inicial e Continuada em Pedreiro de Alvenaria são os primeiros estudantes certificados pelo
IFFluminense – Campus Avançado Maricá.

São João da Barra

Bom Jesus do Itabapoana

Projeto integra comunidade interna e
dinamiza atividades do Campus SJB

Professores utilizam rede social como
recurso didático em sala de aula

Estudantes e servidores participam do Projeto Integrador desenvolvido no Campus Avançado São João da Barra, que trabalha
temáticas variadas por meio de atividades extraclasse.

Participação dos estudantes tornou-se mais ativa após inclusão
de ferramenta online nas atividades, que tem se tornado grande
aliada no processo de ensino.
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Agenda
15 a 19 de maio de 2017

3ª TecnoWeek
Campus Itaperuna

03 a 07 de julho de 2017

IX Confict e II Congresso Fluminense de
Pós-Graduação
Centro de Convenções da Uenf

25 a 28 de julho de 2017

VII FOCAL e II SICITEA

Campus Bom Jesus do Itabapoana

27 a 28 de julho de 2017

2ª Semana acadêmica e técnica do eixo de
hospitalidade e lazer - SATEHL
Campus Cabo Frio
Macaé

Cabo Frio

Sistema de monitoramento inteligente
vai otimizar o abastecimento de água

Campus Cabo Frio realiza workshop de
pesquisa e extensão no sábado letivo

O projeto visa ao acompanhamento em tempo real dos níveis de
água dos reservatórios, o que possibilitará a detecção de forma
mais rápida de anomalias no abastecimento da instituição.

A programação ocorreu durante todo o dia e contou com palestras, minicursos, oficinas, apresentações orais e visitas guiadas
aos laboratórios do campus.
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Espaço do Servidor

Servidora representa o Brasil em
evento internacional sobre
estudantes com deficiência

Itaperuna

Polo de Inovação

IFFluminense Itaperuna divulga agenda
de eventos abertos ao público

Polos de Inovação dos Institutos Federais
participam de Encontro PwC – Embrapii

Eventos são voltados para a oferta de oportunidades de qualificação e de produção acadêmica a estudantes e profissionais e ao
estímulo a debates e trocas de conhecimento.

O evento apresentou aos empresários as propostas de subsídios
à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) por meio das
unidades Embrapii.
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Santo Antônio de Pádua

Quissamã

Espaço de Ciência, Tecnologia e Cultura do Campus Quissamã prepara sua 4ª Semana
Campus Pádua reforça educação integrada de Cultura e Integração
Ambiente é propício para o desenvolvimento de pesquisa e um
espaço também dedicado à cultura para que estudantes possam
potencializar suas capacidades.

Evento integra servidores, estudantes e comunidade externa
em uma extensa e variada programação, que inclui atividades
culturais, palestras, peças de teatro entre outras atrações.
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IFF inicia Curso de Análise Estatística
para servidores

Fiocruz recebe servidoras do IFF para
curso de capacitação

Servidores participam de aula
presencial do Curso de Formação

EXPEDIENTE
Cambuci

Reitor:
Jefferson Manhães de Azevedo

Guarus

Projeto estuda variedades linguísticas
do município de Cambuci

Pesquisas de servidores do Campus
Campos Guarus recebem destaque

A pesquisa visa à construção de um corpus com registros de
amostras da língua falada e escrita dos habitantes do município,
além de promover discussões sobre o preconceito linguístico.

Trabalhos com reconhecimento nacional e internacional produzidos por professores ampliam as ações de Pesquisa desenvolvidas no campus.
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