Cordeiro registra procura expressiva
pelo Curso Técnico em Mecânica

Portal de Seleções é novo canal de
comunicação do IFFluminense

Situada em uma região com potencial na área de
metal mecânica, a unidade registrou o maior número
de candidatos por vaga do Processo Seletivo de
Concomitância Externa 2016 – 2º semestre.

			

Elaborado durante o ano de 2015, o Portal de Seleções
é uma nova ferramenta de comunicação do Instituto
Federal Fluminense na internet e concentra todos os
documentos relacionados a processos seletivos.
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Polo de Inovação prepara o III Inova IFF
Representante do campus Macaé
recepcionará a tocha olímpica

Cineclube Debates utiliza cinema como
ferramenta de incentivo à reflexão

A aluna do Curso Técnico em Eletrônica, Caroline
Nunes, foi a vencedora do concurso de redação que
escolheu um aluno para fazer parte do revezamento
da tocha.

Resultados do projeto desenvolvido pelo professor Rafael Tardin, no campus Bom Jesus do
Itabapoana, são observados dentro e fora de sala
de aula.

Projeto de Extensão mapeia biodiversidade
e história em comunidades quilombolas
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Itaperuna lança projetos para popularizar
conhecimento sobre a legislação brasileira

Quissamã inicia projeto para adoção do minicomputador Raspberry Pi3 nas salas de aula

O conhecimento de tópicos importantes da legislação brasileira ficará mais acessível, a partir deste
mês de junho, para os participantes de dois projetos
de extensão recém-lançados no IFFluminense.

Projeto piloto, que trará custos reduzidos para a
administração pública, foi iniciado no mês de abril
deste ano e o primeiro protótipo para utilização do
equipamento já está em fase de testes.
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Proposta foi a melhor do estado do Rio de Janeiro dentro
da linha temática “Preservação do patrimônio cultural
Brasileiro”, no Programa de Extensão Universitária (ProExt)
do Ministério da Educação (MEC).

Campus Guarus comemora um ano da
Licenciatura em Música

O IFFluminense é a única instituição do interior do estado do Rio de Janeiro a oferecer
graduação em música, que já reúne cerca de
90 alunos, com previsão de ingresso de mais 35
no próximo vestibular, atraindo cada vez mais
jovens e adultos.
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NEABI e Núcleo de Gênero mediam processo
de sensibilização no campus Maricá

Os Programas de Extensão iniciaram suas atividades
em março de 2016, mediando um processo de sensibilização e mobilização para as questões emergentes
na sociedade contemporânea.

Hortas serão construídas em espaço escolar de Cambuci

A construção de hortas, por meio de projeto
desenvolvido no IFFluminense campus Avançado
Cambuci, visa a uma educação voltada à natureza
e preocupada com o meio ambiente.
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Clube de debates visa desenvolver capacidade argumentativa de estudantes

Em fase de implantação, o Clube de Debates (CDD)
do campus Avançado São João da Barrra começa
a promover suas primeiras discussões. O projeto
conta com o auxílio do campus Cabo Frio.
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Agenda
14 a 16 de junho de 2016
Seminário Municipal de Política e Gestão
da Educação
Campus Campos Centro do IFFluminense

21 a 24 de junho de 2016
5ª Semana de Engenharia de Controle e
Automação (Senge)
Campus Campos Centro do IFFluminense

Espaço do Servidor

05 a 07 de julho de 2016
VIII Congresso Fluminense de Iniciação
Científica e Tecnológica (CONFICT)
Centro de Convenções da UENF

• Setores da Reitoria em funcionamento no Centro de Referência
• Divulgada regulamentação de fluxo de atestados de saúde

29 de agosto a 02 de setembro de 2016
2ª Tecnoweek - Semana de Tecnologia do
IFFluminense Itaperuna

• Conecta IF reunirá os Institutos Federais

13 a 16 de setembro de 2016
Congresso Abralin em Cena

• IFFluminense disponibiliza transporte e amplia estacionamento da Reitoria

Campus Macaé do IFFluminense
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