Alunos do campus Macaé planejam
empresa júnior

Os alunos do curso de Engenharia de Controle e
Automação estão iniciando um projeto da primeira
empresa júnior do campus Macaé.
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Campus Guarus comemora
alto índice de aprovação
em vestibulares
Pesquisadora realiza trabalho sobre
realidade aumentada

Campus SJB aborda futuro profissional
de alunos

A professora Larissa Brum está entre os pesquisadores
que têm trabalhado para tornar o aprendizado
altamente convergente com as tecnologias digitais
e o fascínio que estas exercem.

Com o intuito de auxiliar os alunos do Ensino Médio
integrado, a unidade implantou projetos que visam
facilitar a escolha da área profissional e o aprendizado
da Matemática.

Polo assina contrato e recebe visita
da Embrapii

Ler mais

Ler mais
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Palestra discute o feminino na
contemporaneidade

O segundo contrato do Polo de Inovação Campos
dos Goytacazes foi assinado com a empresa Arte
Cerâmica Sardinha visando o reaproveitamento
energético de forno cerâmico.

Campus Itaperuna terá laboratório com
energia solar

“Amar Demais: uma análise sobre a patologização do
comportamento feminino em contexto de grupo de ajuda
mútua e de produção de saberes”: dessa forma, foi
intitulada a palestra realizada no campus Avançado
Maricá, no dia 03 de fevereiro de 2016.

Ambiente de aprendizagem será implantado no
Parque Acadêmico Industrial. Além de possibilitar
formação prática para os estudantes, sistema terá
capacidade de suprir a iluminação dos corredores e
áreas comuns do Parque.
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IFFluminense passa a contar com
Política de Comunicação

Documento será importante para nortear as estratégias
de comunicação que dão suporte ao relacionamento
da instituição com a sociedade em geral, tais como
produção de conteúdos para o Portal Institucional,
relacionamento com a imprensa, materiais de
divulgação, entre outros.

Ler mais

Campus passa a oferecer curso noturno
voltado à Educação de Jovens e Adultos

Projeto traz espécie do cerrado para
reflorestamento no Noroeste Fluminense

Completando um ano de atividades no dia 02
de fevereiro, o campus Santo Antônio de Pádua
inicia o ano letivo 2016 com 35 estudantes da
Educação de Jovens e Adultos.

Projeto “Utilização do pequizeiro para reflorestamento
de propriedades rurais no Noroeste Fluminense”
distribuirá mudas de pequizeiro gratuitamente a
produtores rurais da região.

Após primeira edição em 2015 que formou 40
mulheres, o curso de Cuidador de Pessoas Idosas,
ministrado pelo campus Quissamã, será ofertado
novamente neste ano.

Ler mais

Ler mais
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Curso de Cuidador de Idosos será ofertado
em 2016

Agenda
3 de maio de 2016

IV ENPEX - Encontro de Pesquisa e Extensão
Polo de Inovação Campos dos Goytacazes

2 e 3 de junho de 2016

Simpósio Anual de Liderança, Trabalho
e Oportunidades
Campus Itaperuna

28 e 29 de julho de 2016
Mostre-se

Campus Centro

Espaço do Servidor

23 a 25 de agosto de 2016
III InovaIFF

Polo de Inovação Campos dos Goytacazes

5 e 6 de outubro de 2016

• Universidade apoiada pela Fiotec lança curso sobre Zika

Evento Resíduos Sólidos Distritos
Industriais NF e NOF

• Capes oferece treinamento online para Portal de Periódicos

17 a 23 de outubro de 2016

• MEC abre seleção para Banco de Avaliadores
• Passo-a-passo para requerimentos

Polo de Inovação Campos dos Goytacazes

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT): “Ciência Alimentando o Brasil”

30 de novembro de 2016

4º Encontro de Extensão do IFFluminense
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